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كلمة المركز
تتكامل الأن�شطة والربامج يف مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل
خلدمة اللغة العربية فيما يحقق ر�ؤيته العامة يف دعم الأفراد وامل�ؤ�س�سات التي
تعمل يف خدمة اللغة العربية ،و�إيجاد حالة �إيجابية من العمل امل�شرتك ،والتوا�صل
الرباجمي واملعريف؛ حتقيق ًا لأهدافه و�سيا�ساته العامة ،ومتثي ًال لال�سم الكرمي
الذي يت�شرف بحمله ،واللغة الكرمية التي يخدمها.
وبدعم من معايل امل�شرف العام وزير التعليم ور�ؤية جمل�س �أمنائه يجتهد
املركز يف العمل �ضمن دوائر دولية متعددة ،منها :تفعيل اجلهود امل�ؤ�س�ساتية
ال�سعودية ملواكبة احلدث الدويل يف االحتفاء باللغة العربية الذي ي�أتي يف 18
دي�سمرب من كل عام ،ويخطط املركز لهذه املنا�سبة �سنويا؛ لتكون منرب ًا لإطالق
املبادرات ،وتقييم اجلهود ،والنقا�ش العلمي .ولتكون يوم ًا من االحتفاء ب�سنة
من الإجناز ال�سابق �أو التهي�ؤ لعام قادم؛ ال �أن تكون لالحتفاء اخلطابي املجرد.
وميثل اليوم العاملي للغة العربية م�سار ًا من امل�سارات التي ين�شط فيها املركز؛
لتتكامل مع م�ساراته الأخرى يف الن�شر والتعاون الدويل والتخطيط اللغوي
وامل�شروعات العلمية وامل�ؤمترات وغريها؛ �إذ تعد اللغة العربية من �أقدم لغات
العامل ا�ستخداما و�أطولها عمرا ،كما �أنها من �أكرث لغات املجموعة ال�سامية
متحدثني ،وت�ستمد خلودها وانت�شارها من كونها لغة للقر�آن الكرمي الذي يت�صل
به ُخ ُم�س العامل من خالل ا�ستخدام بع�ض كلماتها يف ال�شعائر الدينية اليومية
الرئي�سة� ،إ�ضافة �إلى �أنها لغة يت�صل بها كثريون لأ�سباب قومية �أو ثقافية �أو علمية.
و�ضمن اخلطة الرباجمية لالحتفاء بالعربية يف يومها العاملي لهذا العام
1437هـ2015-م �سعد املركز بال�شراكة مع (اجلمعية العلمية ال�سعودية للغة
العربية) لإقامة واحدة من الندوات التي عقدها املركز بال�شراكة مع اجلهات
العلمية املختلفة ،وي�ضم هذا الكتاب النتاج العلمي يف تلك الندوة ،ويتطلع املركز
�إلى مزيد من التعاون يف هذا املجال وغريه من �أوجه خدمة اللغة العربية.
الأمني العام
د.عبداهلل بن �صالح الو�شمي
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كلمة الجمعية
احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني� ،أما بعد:
في�أتي اليوم العاملي للغة العربية هذا العام ( 18دي�سمرب 2015م ،املوافق  7ربيع
الأول 1437هـ) حتت عنوان (اللغة العربية) ،وهو العنوان الذي اختارته منظمة
الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو)؛ ليكون مو�ضوع االحتفاء بهذه
اللغة العاملية يف هذه ال�سنة ،وهذا العنوان ـ بال �شك ـ يعك�س تقدير املجتمع العاملي
للغة العربية و�إ�سهاماتها ،التي ال ينكرها �إال مكابر �أو جاهل ،عرب الأطوار التاريخية
املختلفة ،التي بدت بو�ضوح يف تفاعلها احل�ضارات الغارقة يف القدم ،وما تركته تلك
احل�ضارات القدمية من �إرث ثقايف وعلمي ،حيث �أ�سهمت اللغة العربية يف نقل ذلك
الإرث بالرتجمة �إليها ،ثم تهذيبه والإ�ضافة عليه �إ�ضافات كثرية ،كان لها الف�ضل
يف تطور العلوم واملعارف ،ودفع عجلة تقدمهاَّ ،ثم عملت احل�ضارة الإ�سالمية
العربية بعد ذلك على نقل كل ذلك �إلى الأمم الأخرى ،ومن َث َّم كانت حلقة و�صل بني
ح�ضارات ال�شرق والغرب ،ونربا�س ًا للح�ضارة الإن�سانية عامة.
وبهذه املنا�سبة العاملية جاءت ندوة (اللغة العربية والعلوم) ،التي ُعقدت بتنظيم
واجلمعية العلمية ال�سعودية للغة العربية ومركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل
خلدمة اللغة العربية؛ وذلك امتداد ًا لل�شراكة املميزة بني اجلمعية واملركز ،التي
�أثمرت عدد ًا من الفعاليات واملنا�شط ،و ُت ِّوجت بتوقيع مذكرة التعاون والت�آزر بني
اجلهتني.
ويف هذا املقام ن�سعد �أن ن�ضع �أوراق تلك الندوة العلمية بني �أيدي الق َّراء الكرام،
التي �شارك يف �إعدادها نخبة من الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ،الذين �أثروا حماور
الندوة ـ م�شكورين ـ ب�أطروحاتهم و�آرائهم العلمية ال َّنرية .وقد حر�صنا عند التنظيم
والإعداد للندوة �أن تكون حماورها عامة ،ت�شمل جوانب خمتلفة حل�ضور اللغة
العربية يف ميادين العلوم واملعارف ،فجاءت املحاور على النحو الآتي� :إ�سهامات
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اللغة العربية يف التطور العلمي والفكري على مدى القرون ،والعربية والعلوم :نحو
كتابة علمية �صحيحة ،وو�سائل ال ُّنهو�ض باللغة العربية يف امليادين املعرفية والعلمية،
وواقع اللغة العربية اليوم يف املجاالت العلمية والتقنية ،وتدري�س العلوم التطبيقية
باللغة العربية (تدري�س الطب منوذج ًا).
وبعد ،فال ي�سعني يف هذا املقام �إ َّال �أن �أتقدم بال�شكر والتقدير ل�سعادة الدكتور
عبداهلل بن �صالح الو�شمي (الأمني العام ملركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل
خلدمة اللغة العربية) ،كما ميتد ال�شكر والتقدير �إلى ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
باجلمعية العلمية ال�سعودية للغة العربية ،وال�شكر مو�صول �إلى الأ�ساتذة امل�شاركني يف
�إعداد الأوراق العلمية ،وكل العاملني الذين �أ�سهموا يف �إجناح هذه الفعالية العلمية.
رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية العلمية ال�سعودية للغة العربية
د�.أحمد بن حممد الع�ضيب
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التطور
العربية في
إســهامات اللغة
ّ
ّ
العلمــي والفكري على مدى القرون
أ.د.عبدالعزيز بن حميد الحميد
األستاذ بقسم النحو والصرف
وفقه اللغة
كلية اللغة العربية ـ جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

مدخل:

عند ال َّنظر يف تاريخ العرب ّية عرب الع�صور ن�شهد تط ّور ًا جل ّي ًا م ّرت به ابتدا ًء ببزوغ
�شم�س الإ�سالمّ ،ثم مرور ًا بالع�صور الإ�سالم ّية املتوالية ،فقد كانت العرب ّية يف تلك
العربي ،فكانت تل ّبي متط ّلبات
احل�ضاري الذي �شهده املجتمع
الع�صور ت�ساير التق ّدم
ّ
ّ
�أهلها يف التعبري عن حاجاتهم يف ك ّل مناحي احلياة.
وكما كانت العرب ّية �أدا ًة للتوا�صل بني متك ِّلميها فقد كانت �أدا ًة لنقل املعرفة
واخلارجي ،بالإ�ضافة
الداخلي
املرتجمة من اللغات الأخرى ،كما كانت �أدا ًة للتوا�صل
ّ
ّ
�إلى �أ َّنها �أ�سهمت يف تط ّور العلوم والفكر عرب الع�صور العرب ّية.

يت�صل هذا البحث املخت�صر ب�إ�سهامات العرب ّية يف التق ّدم احل�ضاري ،وهو ميدان
وا�سع ي�صعب ح�صر جوانبه يف مثل هذا البحث املخت�صر ،فح ّقه ت�أليف ع ّدة كتب
يف ق�ضاياه املت�ش ّعبة ،لكنّ املراد هاهنا هو الك�شف العا ّم عن بع�ض ما �أ�سهمت به
العرب ّية يف م�سرية احل�ضارة والعلوم عرب الع�صور العرب ّية؛ ولذا ف�س�أقف عند بع�ض
النقاط املت�صلة باملو�ضوع باخت�صار:
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العربيــة أداةٌ للتواصل:
ّ
كان للعرب ّية �أثر كبري يف �صالت العرب بغريهم من ال�شعوب الأخرى ،ففي
ال�سفارات بني الأمم نذكر �أول مبعوث عربي �إلى ال�صني �أر�سله عثمان بن عفانـ
َّ
ر�ضي اهلل عنه ـ عام 32هـ ،وحمل معه هدايا لإمرباطور ال�صني ،وقد �أح�صى
امل�ؤ ّرخون عدد البعثات العرب ّية �إلى ال�صني طيلة الدولة الأموية فبلغت �ست ع�شرة
ال�سفراء َومنْ ُيتَح َّدث
بعثة ،وهو دليل على كون اللغة العرب ّية �أدا ًة للتوا�صل بني �أولئك ُّ
معهم من تلك البالد(((.
وال ّ
إ�سالمي عرب الع�صور �أنّ العرب ّية كانت �أداة التوا�صل
ي�شك الناظر يف التاريخ ال
ّ
بني امل�سلمني وغريهم ،ففي الدولة الإ�سالم ّية الوا�سعة التي �ض ّمت ممالك غري عرب ّية
كانت العرب ّية هي اللغة الر�سم ّية يف تلك البالد ،فهي و�سيلة التوا�صل بني الدولة وبق ّية
ال�س ّكان؛ ولذا �أ�سهم هذا يف انت�شار العرب ّية يف تلك البالد وتع ّلم كثري من �أهل تلك
مما ي�ؤكد هذا �أنّ علماء امل�سلمني يف ك ّل
علومها حلاجتهم �إلى معرفتها ،ولع ّل ّ
البالد َ
أعجمي ،فقد ك�سروا حاجز
العلوم ،ومنها علوم العرب ّية ،كان كث ٌ
ري منهم من �أ�صل � ّ
ال ُع ْجمة وتع ّلموا العرب ّية حتى �أتقنوهاّ ،ثم �أ�سهموا يف تدوين العلوم وتقعيدها.
ومما ذكره امل�ست�شرق الفرن�سي �أرن�ست رينان (1892-1823هـ) �أن العرب ّية كانت
ّ
يف القرن الرابع الهجري (العا�شر امليالدي) اللغة امل�شرتكة للم�سلمني وامل�سيحيني
واليهود يف �إ�سبانيا ،فقد كانت لغة التوا�صل بني �أ�صحاب الديانات الثالث ،وقد
ذكر �أنّ ثقافة اليهود الأدبية يف القرون الو�سطى كانت �صورة للثقافة الإ�سالمية،
وعند ترجمة اليهود امل�ؤلفات العربية �إلى العربية احتفظوا بالكلمات العرب ّية �أو �أتوا
الن�ص ومل ينقلوه(((.
مبقابالتها العربية من امل�صدر اللغوي نف�سه� ،أي �أنهم ق ّلدوا ّ
((( ينظر� :إ�سهامات اللغة والأدب يف البناء احل�ضاري للأمة الإ�سالمية ،رئي�س التحرير �أحمد �شيخ عبد
ال�سالم ،ط( 1كواالملبور :اجلامعة الإ�سالمية العاملية مباليزيا1428 ،هـ 2007م).78 /1 ،
((( ينظر :مدخل �إلى تاريخ العلوم العربية والإ�سالمية -ف�ؤاد �سزكني �ص  ،155-154ترجمة مازن عماوي
(العلوم والتقنية يف العامل الإ�سالمي ،معهد تاريخ العلوم العربية والإ�سالمية -جامعة فرانكفورت،
�أملانيا 1427هـ 2007م).
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ً
العلمي:
عنصرا في التواصل
العربية
مثــال علــى كــون
ّ
ّ
ّ
أندل�سي ابن حزم ـ رحمه اهلل ـ للتوراة قد
يتلخ�ص هذا املثال يف �أنّ نقد العامل ال
ّ
أوروبي جاء بعد ابن حزم بع ّدة قرون ،وهو باروخ ا�سبينوزا ،الذي
انتقل �إلى فيل�سوف � ّ
ولد يف �أم�سرتدام بهولندا عام 1632م ،وقد هاجرت �أ�سرته من الأندل�س �إثر �سقوط
غرناطة �سنة 1492م على يد فرديناند ملك �إ�سبانيا ،وقد تع ّر�ض اليهود للق�سوة؛
لإجبارهم على الن�صران ّية �أو خروجهم من الأندل�س بعد م�صادرة ممتلكاتهم،
وتويف �سنة 1677م1087/هـ.
من �آثار �سبينوزا درا�سته لن�صو�ص الأ�سفار اخلم�سة امل�سماة بالتوراة املن�سوبة
�إلى مو�سى ـ عليه ال�صالة وال�سالم ـ وقد �أفرد معظم كتابه (ر�سالة يف الالهوت
واخلا�صة حلفظ
وال�سيا�سة)((( لهذه الدرا�سة .ويف درا�سته تناول الظروف العا ّمة
ّ
�صحة ن�سبتها �إلى مو�سى ـ عليه ال�صالة وال�سالم ـ
التوراة وروايتها ونقلها؛ ملعرفة ّ
�صحة تلك الأ�سفار ،فنفى �أنْ يكون مو�سىـ
وتو�صل يف درا�سته �إلى عدم ّ
َومنْ كاتبها؟ّ ،
عليه ال�صالة وال�سالم ـ كتبها ،و�أثبت �أنّ كاتبها عا�ش بعد مو�سى بزمن طويل ،و�أنّ
مو�سى كتب ِ�سفْر ًا خمتلف ًا عنها.
ا�ستدل ا�سبينوزا على تلك النتائج بن�صو�ص من التوراة نف�سهاّ ،
ّ
وقد
تدل على �أنّ
كاتبها كان يتح ّدث عن مو�سى بكونه �شخ�ص ًا �آخر غري امل�ؤ ّلف ،وال ميكن �أنْ يكون
ّ
ن�صها على �أنّ كاتبها
مو�سى هو الذي كتبها ّثم حت ّدث عن نف�سه ،كما �أ ّنه
ا�ستدل من ّ
حت ّدث عن �أ�شياء حدثت بعد مو�سى بزمن طويل ،وعن �أ�سماء �أماكن مل تعرف �إ ّال
بعد موت مو�سى ـ عليه ال�صالة وال�سالم ـ بزمن طويل.
فريجح بع�ض املفكرين �أ ّنه
�أ ّما �أ�صل منهجه الذي �سلكه يف نقد ن�صو�ص التوراةّ ،
ن�ص التوراة ونقده،
من ابن حزم الأندل�سي الذي تويف �سنة  456هـ ،فقد در�س ّ
التاريخي
وتو�صل �إلى �أ ّنها �أُ ّلفت بعد مو�سى بزمن طويل ،وا�ستخدم اال�ستقراء
ّ
((( ترجمه من الفرن�سية الدكتور ح�سن حنفي ،ون�شرته الهيئة امل�صر ّية العا ّمة للت�أليف والن�شر بالقاهرة
عام 1971م.
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ّ
فا�ستدل منها
للظروف التي �أحاطت بتدوين الأ�سفار وحفظها ونقلها وروايتها،
على �أنّ بني �إ�سرائيل مل تكن لديهم الظروف امله ّي�أة حلفظ التوراة ،فقد تق ّلبوا بني
الإميان والف�سق والكفر .وكانت النتيجة التي و�صل �إليها ابن حزم والنتائج التي
و�صل �إليها (ا�سبينوزا) متّفقة يف جمملها.
�أ ّما عن ال�صلة بني املفكرين وبينهما قرابة خم�سة قرون فهو ابن عزرا الغرناطي،
وهو حرب يهودي عا�ش يف غرناطة بعد ابن حزم مبائة �سنة ،وعا�ش ابن حزم فيها،
ّ
واطلع ابن عزرا على مناظرات ابن حزم لأحبار اليهود ،وعلى كتبه ومنها (الف�صل
يف امللل والأهواء والنحل) و(الر ّد على ابن النغريلة) ،ونقد ابن عزرا نف�سه التوراة،
ّثم قر�أ (ا�سبينوزا) �آثار ابن عزرا ،و�أ�شار �إلى نقده التوراة� ،إ ّال �أ ّنه زاد على ما ذكره
ابن عزرا.
وعليه فيكون �أ�صل املنهج الذي اتّك�أ عليه (ا�سبينوزا) يف نقده التوراة م�أخوذ ًا من
ابن حزم((( ،ومبا �أنّ ابن حزم كتب كتبه بالعرب ّية ،ثم قر�أها ابن عزرا الغرناطي
بالعرب ّية ،فالعرب ّية كانت و�سيلة التوا�صل بني ابن حزم وابن عزرا ،ولع ّل ابن عزرا
كتب كتبه بالعرب ّية ّثم ُترجمت �إلى �إحدى اللغات الأورب ّية التي قر�أها بها �سبينوزا.
العربيــة وعاء العلوم:
ّ
�أ�سهمت العرب ّية يف نه�ضة علوم متع ّددة ،و�أ�صبحت عن�صر ًا فاع ًال فيها ،بل
�أ�صبحت الوعاء الذي يحملها ،ومنها:
علوم ال�شريعة التي تعتمد على اللغة يف بنائها ،مثل :التف�سري والفقه ،بل �إنّ اللغة
للمف�سر والفقيه ،ففي التف�سري ُتعني اللغ ُة املف�س َر على فهم مراد اهلل
ت�أتي �شرط ًا
ّ
يف كتابه الكرمي ،ومعرفة مواقع الكلم ،لي�ستطيع بيان معنى كالم اهلل ع ّز وج ّل،
الن�ص بني ابن حزم
((( ينظر عن نقد ابن حزم وا�سبينوزا للتوراة وال�صلة بني منهجيهما :منهج نقد ّ
الأندل�سي وا�سبينوزا د.حم ّمد عبد اهلل ال�شرقاوي (القاهرة :مطبعة املدينة) ،ولالطالع على ما كتبه
ا�سبينوزا راجع كتابه (ر�سالة يف الالهوت وال�سيا�سة)� ،ص 265وما بعدها .و ُينظر يف املو�ضوع� :أعمال
امل�ست�شرقني العربية يف املعجم العربي ،عبد العزيز احلميد .83-82/1
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ومثله يف احلديث بل ا�ستُحدثت علو ٌم؛ لت�سهيل معرفة تلك ال�صلة بني اللغة وعلوم
ال�شريعة ،مثل (غريب القر�آن) و(غريب احلديث) لبيان ال َغ ِري َب ْي .ويف الفقه ت�أتي
أحكام ال�شرع ّية من القر�آن وال�س ّنة.
اللغ ُة عام ًال �أ�سا�س ّي ًا ال�ستنباط الفقيه ال َ
كالطب والفلك والهند�سة وغريها ،وكان
�أ ّلف علماء امل�سلمني يف العلوم الأخرى
ّ
ت�أليفهم بالعرب ّية ،ومع ذلك فقد ارتقت تلك العلوم وتط ّورت عند امل�سلمنيّ ،ثم
العلمي
انتقلت �إلى الغرب وهي بالعرب ّية ،فقر�أوها ف�أ�سهمت تلك العلوم بالتق ّدم
ّ
واحل�ضاري عند الغرب ،وهو �أم ٌر معلوم م�شهور.
ّ
العلوم �إلى العرب� ،سواء علوم ال�شريعة
واللغة هنا هي الوعاء الذي حمل تلك
َ
�أو علوم اللغة� ،أو غريها من العلومّ ،ثم َع َ َبت تلك العلوم �إلى الأمم الأخرى وهي
مكتوبة بالعرب ّية ،فمنهم من قر�أها بالعرب ّية ،ومنهم من ترجمها ليقر�أها الناطقون
بتلك اللغات.
والناظر يف انت�شار املخطوطات العرب ّية يف العامل ينده�ش من �أعدادها الهائلة يف
كثري من بالد العامل ،وهو ما ي�ؤكد عناية غري العرب بها ،وما خمازن املخطوطات
املبثوثة يف دول العامل ،وما ت�شتمل عليه من خمطوطات عرب ّية� ،إال دليل على هذا
الأمر ،فقد ن َه َلت الأمم الأخرى منها �سواء بقراءتها بالعرب ّية �أو ترجمتها �إلى لغاتها
املختلفة.
وقد كانت العرب ّية عام ًال فاع ًال يف ترجمة العلوم منها و�إليها ،فهي الوعاء الذي
ا�ستقبل الكتب التي ُترجمت من لغات �أخرى �إليها ،وهي الوعاء الذي �أ�سهم يف ن�شر
لغات �أخرى.
العلوم بنقلها �إلى ٍ
العربية على غير العرب:
أثـ ُـر
ّ
عجيب على من تع ّلمها من غري العرب� ،سواء َمنْ تع ّلمها منهم
كان للعرب ّية �أث ٌر
ٌ
لغ ًة ثانية� ،أو َمنْ ن�ش�أ منهم يف البالد الإ�سالم ّية ف�أ�صبحت لغتَه الأولى ،فالعرب ّية
أقرب �إليهم من لغاتهم الأٌ ّمات،
مل ْ
تعد لغ ًة �أجنب ّي ًة عليهم بل �أ�صبحت لكثري منهم � َ
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فقد اجنذب بع�ضهم �إليها اجنذاب ًا عجيب ًا ،ولع ّل �إب�صار ه�ؤالء الأعاجم �شيئ ًا من
خ�صائ�صها ومت ّيزها عن لغاتهم الأ�صل ّية هو ما دفعهم �إلى الإعجاب بها ،فيما
مما يب�صره غريهم من العجم.
اعتاد العرب عليها ولذا فال يب�صرون كثري ًا ّ
الزخم�شري،
ومن الأعاجم الذين اعتزّوا بالعرب ّية �أكرث من اعتزازهم بلغتهم
ّ
ففي مقدمة كتابه (املف�صل) قالَ :
«اهلل �أحم ُد على �أن جعلني من علماء العربية،
وج َبلني على الغ�ضب للعرب والع�صبية ،و�أبى يل �أن �أنفر َد عن �صميم �أن�صارهم
َ
و�أمتاز ،و�أن�ضوي �إلى لفيف ال�شعوبية و�أنحاز ،وع�صمني من مذهبهم الذي مل ُي ْج ِد
اللعنني وا َمل ْ�شقَ ب� ِأ�س ّنة َّ
عليهم �إال ال َّر ْ�شقَ ب�أل�سنة َّ
الطاعنني»((( .وقال �أبو الريحان
البريوين ِ ُ
أحب �إ َّ
يل من
العال ال�شهري ،الفار�سي الأ�صل« :واهلل ،لأَنْ �أُ ْهجى بالعربيةُّ � ،
�أن �أُمدح بالفار�سية!».
وحب العرب ّية لدى الأعاجم �أث ٌر يف اجتاههم
وعلى مدى التاريخ كان لهذا الإعجاب ّ
�إلى درا�ستها والت�أليف فيها� ،أ ّما كون كثري من علمائها منهم فهو �أم ٌر ّبي ،فال يحتاج
وخا�صة يف الع�صور
�إلى مزيد بيان ،كما �أنّ �إعجاب كثري من الدار�سني الأعاجم بهاّ ،
ممن ُيع ّدون من امل�ست�شرقني ،فهو �أم ٌر م�شهور ،لكنّ هذا املوقف مل ينت ِه
املت�أخرة ّ
عند الإعجاب بالعرب ّية ،بل كان له �أكرب الأثر يف االنكباب عليها؛ لدرا�ستها والت�أليف
فيها ،ون�شر كتبها املخطوطة يف �شتّى بالد العامل ،بل لقد مت ّيز �أولئك على بع�ض
املح ّققني العرب يف املنهج والأمانة العلم ّية ،واحلر�ص على �إخراج الن�صو�ص كما
�أرادها م�ؤ ّلفوها ،وهو ما ّ
يدل على قدرتهم على قراءة ن�صو�صها وفهمها ومعاجلتها
مبا ينا�سب ميدان الكتاب والعلم الذي �أُ ّلف فيه.
وقد �شهد على ح�سن �أعمالهم و�سعيهم �إلى الد ّقة العلم ّية بع�ض حم ّققي
«عار�ض ما ن�شره العلماء الغربيون من
العرب ،من �أمثال فيليب حتي الذي قال:
ْ
املخطوطات العرب ّية مبا ن�شرناه نحنْ ،
قابل ـ مث ًال ـ (تاريخ الطربي) طبعة م�صر
بـ(تاريخ الطربي) طبعة ليدن� ،أو (تاريخ امل�سعودي) طبعة م�صر بطبعة باري�س،
((( املف�صل يف علم العربية ،الزخم�شري ،ط( 1القاهرة :مطبعة التقدم1323 ،هــ)� ،ص.2
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�أو ال�شهر�ستاين طبعة م�صر بطبعة لندن؛ فماذا جتد ؟! جتد �أنّ مطبوعاتنا ال
تكاد تكون �صاحلة لال�ستعمال ،بالن�سبة لرداءة ورقها وكرثة �أغالطها ،وخل ّوها من
الفهار�س واحلوا�شي والتعاليق واملالحظات االنتقاد ّية! فك� ّأنا الغاية من طبعها
جتار ّية فقط ،بخالف الطبعات الأورب ّية املج ّملة يف الغالب باملق ّدمات والفهار�س،
واحلوا�شي والتدقيقات ،فال يكاد ي�ستغني عنها طالب»(((.
ممن ا�شتهر مبعرفته باملخطوطات ومناهج التحقيق ،وهو
كما �أنّ حم ّقق ًا �آخر ّ
املنجد ،قال« :ط َّبق امل�ست�شرقون يف ن�شرهم الن�صو�ص العرب ّية
د�.صالح الدين ّ
القواعد التي ُتتَّبع يف �أوربة لن�شر الن�صو�ص الكال�سيك ّية (اليونان ّية ،والالتين ّية)،
الن�ص املن�شور
الن�ص ،وت�ضمن �أنْ ي�أتي ّ
وهي قواعد دقيقة ت�ضمن الأمانة يف �إخراج ّ
كما ُو َ�ضع يف �أ�صله ،وقد َط َّبقت هذه القواعد يف هذا القرن يف ن�شر الن�صو�ص
العرب ّية جمع ّية امل�ست�شرقني الأملا ن  DMGيف ن�شر ّياتها الإ�سالم ّية �Bibliotheca Is
 lamicالتي كان ي�شرف عليها امل�ست�شرق الكبري هـ.ريرت ،وط َّبقتها جمع ّية غيوم بوده
 Association Guillaume Budeيف فرن�سة ،وتبعها من قبل جميع امل�ست�شرقني»(((.
امل�صري �أحمد �شاكر ـ رحمه اهلل ـ فقد قال« :و�شي ٌء ناد ٌر ُعني به بع�ض
�أ ّما العامل
ّ
امل�ست�شرقني يف �أوروبة وغريها من �أقطار الأر�ض ،ميتاز عن ك ّل ما ُطبع يف م�صر
باملحافظة الدقيقة ـ غالب ًا ـ على ما يف الأ�صول املخطوطة التي يطبع عنها ،مهما
اختلفت ،ويذكرون ما فيها من خط�أ و�صواب ،ي�ضعونه حتت �أنظار القارئني ،ف ُر ّب
م�صحح الكتاب هو ال�صواب املوافق ملا قال امل�ؤ ّلف ،وقد يتب ّينه �شخ�ص
خط�أٍ يف نظر ّ
�آخر عن فهم ثاقب �أو دليل ثابت»(((.
((( تاريخ درا�سة امل�شرقيات يف �أور ّبا ،فيليب حتي ،جملة الهالل ،نوفمرب 1924م /ربيع الثاين 1343هـ،
ال�سنة (.176/2 ،)33
((( قواعد حتقيق املخطوطات ،د�.صالح الدين املنجد ،ط( 5بريوت :دار الكتاب اجلديد1976 ،م)،
�ص7ـ.8
((( ت�صحيح الكتب و�صنع الفهار�س املعجمة� ،أحمد �شاكر ،اعتنى به عبد الفتاح �أبو غدة ،ط( 2القاهرة:
مكتبة ال�سنة1415 ،هـ)� ،ص10ـ.11
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ّ
واملطلع على جهود امل�ست�شرقني ،على �سبيل املثال ،يف حتقيق كتب اللغة واملعاجم
يجد جهود ًا كبرية يف هذا امليدان ،وقد �أح�صيت حوايل ت�سعني كتاب ًا لغو ّي ًا ح ّققه
م�ست�شرقون ،و�سبقوا يف كثري منها املح ّققني العرب(((� .أ ّما يف ميدان الت�أليف يف
علوم العرب ّية قدمي ًا وحديث ًا ف�أكرث من �أنْ يت�سع هذا البحث للحديث عنه ،فلع ّل فيما
�سبق كفاية.
ٌ
وعامل من عوامل االســتقالل
اللغة منقذ للشــعوب
واالستقرار:
ال �أحد ّ
ي�شك يف �أثر اللغة يف توحيد الناطقني بها ،وهي التي تنقذهم من التف ّرق
والتمزّق ،فقد مزّقت ـ مث ًال ـ حروب نابليون �ض ّد �أملانيا الأملان يف مطلع القرن التا�سع
توحدوا ثانية ،وكان للغة الأملانية �أثر كبري يف هذا الأمر ،قال فيل�سوفهم
ع�شر ،لك ّنهم ّ
فيخته« :اللغة والقومية �أمران متالزمان ومتعادالن� .إنَّ اللغة التي ترافق املرء
وحتركه حتى �أعمق �أغوار تفكريه و�إرادته ،هي التي جتعل م َّنا ـ نحن الأملان ـ جمتمع ًا
متما�سك ًا يد ّبره عقل واحد� ،إنَّ الذين يتكلمون لغة واحدة ي�ؤ ّلفون من �أنف�سهم كتلة
موحدة ،ربطت الطبيعة بني �أجزائها بروابط متينة ،و�إن ك َّنا ال نراها� ،إنَّ احلدود
(((.
التي ت�ستحقّ �أن ت�س ّمى حدود ًا طبيعية بني ال�شعوب هي التي تر�سمها اللغات»
وامل�شاهَ د �أنَّ اللغة �أ�سهمت يف توحيد �أقطا ٍر وا�ستقرارها (ك�أملانيا ،و�إيطاليا،
دول متع ّددة) ،بينما كان اختالف اللغات يف الوطن
وبلغاريا ،واليونان ،وغريها من ٍ
الواحد َ
دول �أخرى ،وهو ما �أ�سهم يف �ضعفها وتف ّككها ،ومن تلك
عامل ٍ
�ضعف يف ٍ
الدول الدولة العثمانية؛ فقد انف�صلت عنها ال ّدول الناطقة بغري الرتك ّية ،وكذا
الإمرباطورية النم�ساوية؛ فقد انف�صلت عنها ال�شعوب الناطقة بغري الأملانية((( .وال
((( ينظر يف قائمة تلك الكتب التي حققها امل�ست�شرقون كتابي� :أعمال امل�ست�شرقني العرب ّية يف املعجم
العربي.170-163 /1 ،
((( اللغة بني القومية والعاملية� ،إبراهيم �أني�س� ،ص.106
((( ينظر :امل�صدر ال�سابق� ،ص .108
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توحد
وحدت اليهود الذي جا�ؤوا من �أقطار الأر�ض ال ّ
نن�سى �أنَّ اللغة العربية هي التي َّ
لتوحد بينهم ،ف�أحيوا
بينهم قوم ّيات ،فهم من قوميات خمتلفة؛ ولذا جل�أوا �إلى اللغة ّ
اللغة العربية؛ لتكون لغتهم املق ّد�سة.
قال زكي جنيب حممود« :ل�ست �أت� ّصور لأ ّمة من الأمم ثورة فكرية كا�سحة
للروا�سب� ،إال �أن تكون بدايتها نظرة عميقة عري�ضة تراجع بها اللغة وطرائق
يتغي هذا بغري تلك»(((.
ا�ستخدامها؛ لأن اللغة هي الفكر ،وحمال �أن ّ
وحينما ننظر �إلى تاريخ امل�سلمني ف�إ ّننا نلحظ �أثر العرب ّية ـ �إ�ضافة �إلى الدين
إ�سالمي ـ يف توحيد امل�سلمني عرب ًا وغري عرب ،و�شعورهم بانتمائهم �إلى وحدة
ال
ّ
واحدة� ،أ ّما �أثر العرب ّية يف ترابط الناطقني بها عرب التاريخ ،فهو �أم ٌر ال يحتاج �إلى
القوي بني العرب الأ�صل ّيني
بيان ،فعلى مدى التاريخ
العربي كانت العرب ّية الرابط ّ
ّ
والبالد العرب ّية التي تع ّربت كال�شام والعراق وم�صر وغريها ،ف�أ�صبح اجلميع عرب ًا
بانتمائهم �إلى احل�ضارة العرب ّية التي ان�ض ّموا حتتها ،واللغة التي اتّخذوها بد ًال عن
لغاتهم الأ�صل ّية.
تأثيــر اللغــة العربيــة في كثير من لغات العالم:
مما �أ�سهمت به العرب ّية خارج حدودها �أ ّنها �أ ّثرت ت�أثري ًا بالغ ًا يف كث ٍري من اللغات؛
ّ
لكونها لغة القر�آن الكرمي الذي ي�سعى ك ّل م�سلم �إلى تع ّلم قراءته وفهمه؛ لذا ت�أ ّثر كثري
من امل�سلمني الناطقني بلغات �أخرى بها ،ف�أخذوا من العرب ّية الكثري من الظواهر
اللغو ّية ،وبع�ض وجوه الت�أ ّثر بالعرب ّية مل يقت�صر على لغات ال�شعوب الإ�سالم ّية ،بل
أهم وجوه الت�أثري ما يلي:
�شمل لغات عاملية متع ّددة �سي�أتي ذكرها الحق ًا ،ومن � ّ
لغات كثرية ف ُكتبت به :لقراءة
�أ  -ت�أثري النظام الكتابي
العربي على �أنظمة ٍ
ّ
امل�سلمني القر�آن بالعرب ّية ت�أ ّثرت لغاتٌ كثري ٌة بر�سمه فكتبوا لغاتهم بحروفه؛
العتيادهم عليها ،ولع ّل من دوافعهم �شعورهم بربكة القر�آن الكرمي والرغبة
((( جتديد الفكر العربي ،زكي جنيب حممود ،ط( 7بريوت ـ القاهرة :دار ال�شروق1982 ،م)� ،ص.205
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مبحاكاة ر�سمه.
العربي :الفار�سية ،والكردية ،والبو�شتو،
من اللغات التي ت�أثرت بالنظام الكتابي
ّ
وال�سندية ،والأوردو ،والبنجابية ،والك�شمريية ،والأذربيجانية اجلنوبية،
ِّ
والأيغورية ،والبو�سنوية ،والأوزبكية ،واجلاوية .ومن الكتابات التي ت�أثرت
بالعرب ّية الكتابة املور�سكية (لغة الأخلاميذو) :وهي كتابة امل�سلمني لغات �إ�سبانيا
والربتغال باحلروف العربية بعد �سقوط غرناطة((( .ومن اللغات كذلك اللغة
الأفريكانية :وهي لغة امل�ستعمرين الهولنديني يف �أفريقيا ،وقد كتبها امل�سلمون
بحروف عربية .وكذا اللغة الألبانية :كتبها امل�سلمون بحروف عربية(((.
ب-ت�أثري بع�ض قواعد اللغة العرب ّية يف قواعد بع�ض اللغات غري الإ�سالم ّية:
جلي يف �أنظمة بع�ض اللغات الأخرى وقواعدها ،ومن مظاهر
للعرب ّية ت�أثري ّ
هذا الت�أثري ت�أثري العرب ّية يف اللغة الق�شتالية وهي �أ�صل اللغة الأ�سبانية
احلديثة ،فقد �أخذت من العربية املو�صوالت وبع�ض �ضمائر الرفع املنف�صلة،
وكل �ضمائر الرفع املت�صلة(((.
جـ-انتقال �ألفاظ عرب ّية �إلى لغات عامل ّية :كرثت الكتابات يف الع�صر احلديث
عن الألفاظ العرب ّية يف اللغات الأجنب ّية� ،أ ّما يف القدمي فالناظر يف الإنتاج
الفكري املتّ�صل بو�صف احلياة يف البالد الأخرى التي �أ�صبحت
العربي
ّ
ّ
�ضمن مملكة الإ�سالم يلحظ كرثة الكلمات العرب ّية يف ت�سمية الأ�شياء،
وهو دليل وا�ضح على انتقال تلك الكلمات �إلى تلك اللغات ،وخا�صة لغات
ال�شعوب الإ�سالم ّية ،فال عجب من ت�أ ّثرها بالعرب ّية ،وانتقال كثري من
وخا�صة الألفاظ الدين ّية �أو ما يت�صل بالعادات العرب ّية
�ألفاظها �إليها،
ّ
املتوافقة مع الدين.
((( ينظر :عاملية الأبجدية العربية ،عبد الرزاق القو�سي� ،ص.140
((( ينظر :امل�صدر ال�سابق� ،ص.166 ،159
((( ينظر :ل�سان ح�ضارة القر�آن ،حممد الأوراغي� ،ص.135
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وعند النظر يف الكتب العرب ّية التي ت�صف بالد العجم وتذكر ت�سميات
الأ�شياء فيها (ككتب الرحالت واجلغرافيا) ينده�ش الناظر من كرثة
الألفاظ العرب ّية ال�شائعة يف تلك البالد ،وهو �أكرب دليل على �شيوع العرب ّية
فيها ودخولها يف املظاهر احل�ضار ّية لديهم ،ولو ا�ستعر�ضنا بع�ض كتب
املقد�سي (�أح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم)� ،أو رحلة
الرحالت كرحلة
ّ
ابن بطوطة ،ف�إ ّننا �سنجدهما غن ّيتني بذلك النوع من الألفاظ يف تلك اللغات
الأعجم ّية ،وفيما يلي �أورد جمموعتني من الألفاظ التي وردت يف الكتابني:

املقد�سي يف رحلته ت�سمية العجم بها:
من الألفاظ العرب ّية التي ذكر
ّ
املقد�سي عن �أهل ُج ْرجان يف �إقليم الديلم �أ ّنهم ي�سمون العامل
ذكرّ
(((
ُم َع ّلم ًا�( .ص. )283
ويف حديثه عن �إقليم الديلم ذكر �أنّ �صغار الدراهم وكبارها ُت�س ّمىبالغرب املك ّية واللفائف�( .ص.)282
نهر بالأهواز يف �إقليم خوز�ستان ذكر �أنّ الدواليب التي
ويف حديثه عن ٍيديرها املاء ت�سمى النواعري�( .ص.)315
ال�س ْند بالقاهر ّيات.
ال�س ْند ذكر ت�سمية دراهم ِ
ويف حديثه عن �إقليم ِ(�ص.)364
ويف حديثه عن جانب خرا�سان من �إقليم امل�شرق قال« :ومن �سمرقندم ْر َجل»�( .ص.)256
�أي�ضاً ديباج يحمل �إلى الرتك وثياب حمر ُت َ�سمّى ُ َ
وال يخفى �أنّ تلك الألفاظ العرب ّية دليل على �أثر العرب ّية يف تلك اللغات.
(((	�أرقام ال�صفحات التي �أمام كل فقرة هي ملوا�ضعها يف� :أح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم،
العربي،
املقد�سي ،و�ضع مقدمته وهوام�شه وفهار�سه د.حممد خمزوم (بريوت :دار �إحياء الرتاث
ّ
ّ
1408هـ1987/م).
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ومن الألفاظ العرب ّية التي ذكر ابن بطوطة يف رحلته ت�سمية العجم بها:
ت�سمية �أهل الهند العجلة بالعربة.((()218/2( .ت�سمية �أهل الهند الأمراء بامللوك.)104/3( .ت�سمية �أهل �إيذج الزاوية التي يكون فيها الطعام وال�شراب لل�ضيوفباملدر�سة.)23/2( .
ت�سمية �أهل جزيرة �سيالن �آدم ببابا ،وح ّواء مباما.)80/4( .ت�سمية �أهل بالد الـ َم ْع َب الأخْ ِب َية باخليام.)93/4( .مما م�ضى يت�ضح مدى الت�أثري الكبري للعرب ّية يف ع ّدة لغات �أعجم ّية ،وال عجب يف
ّ
ذلك حينما يكون الت�أثري يف لغات ال�شعوب الإ�سالم ّية الأخرى؛ ملا النتمائهم للإ�سالم
لغات �أخرى ل�شعوب غري
واتّ�صالهم بامل�سلمني من �أثر معلوم ،لكنّ العجيب هو ت�أ ّثر ٍ
�إ�سالم ّية يف غالبها ،وهو باب وا�سع ،فال تكاد لغة من اللغات الأورب ّية تخلو من كثري
من الكلمات العرب ّية ،ومع �شهرة ت�أ ّثر الإجنليزية بالعرب ّية ودخول كلمات عرب ّية فيها
لك ّني �س�أم ّثل بغريها لكرثة ما ُكتب عنها ،ومن تلك اللغات:

•اللغة الإ�سبان ّية:
قال مدير املعهد الثقايف الإ�سباين ،بكتور غار�سي دي لكونت�شا ،خالل اللقاء الذي
�أقيم مبجل�س النواب للمنتدى الربملاين الإ�سباين املغربي حول مو�ضوع (العالقات
الثقافية يف �إطار موروث م�شرتك)� :إن ع�شرة �آالف كلمة من �أ�صل عربي توجد
باللغة الإ�سبانية مت ت�ضمينها كلها يف قامو�س الأكادميية امللكية للغة الإ�سبانية.
و�أ�ضاف �أنّ هذا التواجد الكثيف للكلمات العربية يف اللغة الإ�سبانية يقابله ت�أثري
�ضعيف للغة الإ�سبانية على العربية ،حيث جند فقط بع�ض الكلمات من �أ�صل �إ�سباين
((( رقم اجلزء وال�صفحة الذي �أمام كل فقرة هي ملوا�ضعها يف :رحلة ابن بطوطة امل�سماة (حتفة النظار
يف غرائب الأم�صار وعجائب الأ�سفار) ،قدم له وحققه وو�ضع خرائطه وفهار�سه عبد الهادي التازي
(الدار البي�ضاء :مطبوعات �أكادمي ّية اململكة املغرب ّية1417 ،هـ1997/م).
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يف لغة ال�ضاد .و�أعطى دلي ًال عن هذا الت�أثري الكبري للغة العربية على اللغة الق�شتالية،
كما يف �شعر ال�شاعر ال�صويف �سان خوان دي ال كروز؛ نظر ًا لأن �أمه من �أ�صل مغربي.
وقال �أي�ض ًا� :إنَّ �أول مرة مت التَّح ُّدث فيها باللغة الإ�سبانية باملغرب يعود �إلى �أواخر
القرن الرابع ع�شر ،واليوم �أ�صبح عدد كبري من املغاربة يتكلمون الإ�سبانية ،ب�سبب
تواجد املغاربة ب�إ�سبانيا .كما �أنَّ ال�سنة املا�ضية عرفتُ ت�سجيل ما يزيد عن � 13ألف
�شخ�ص باملراكز الثقافية الإ�سبانية ال�ستة باملغرب واملعروفة با�سم (ثربانتي�س)
بهدف تعليم اللغة الإ�سبانية.
وبدوره �أكد رئي�س جمل�س امل�ست�شارين ،حممد ال�شيخ بيد اهلل ،هذا الت�أثري العربي
على الثقافة الإ�سبانية م�ستد ًال بذلك ببع�ض الكلمات (كالزيت =  ،aceiteال�سكر
=  ،azúcarوال�سردين= .((()sardina

•اللغة الفرن�س ّية:

ن�شرت ال�سيدة هرنييت والرت كتاب ًا يف (� )344صفحة من احلجم الكبري بعنوان
(مغامرة الكلمات الفرن�سية القادمة من اخلارج)� ،صدر بباري�س �سنة 1997م،
عن دار روبري الفون ،و�صاحبة هذا الكتاب باحثة فرن�سية و�أ�ستاذة لل�سانيات يف
جامعة رين الفرن�سية ،ومديرة ملخترب الفونولوجيا يف املدر�سة التطبيقية للدرا�سات
العليا ،ورئي�سة للجمعية الدولية لل�سانيات الوظيفية� ،صدر لها قامو�س باال�شرتاك
مع جريار والرت �سنة 1991م ،عن دار الرو�س بباري�س ،عنوانه (قامو�س الكلمات
الفرن�سية ذات الأ�صل الأجنبي).
وللك�شف عن الكلمات الفرن�سية ذات الأ�صل الأجنبي فقد اعتمدا على القامو�سني
الفرن�سيني:
(française

1988م.
(((

 )Le Petit dictionnaire de la langueاملطبوع بباري�س �سنة

ينظر� :أخبارنا املغرب ّيةhttp://www.akhbarona.com/culture/5701 :
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و( )Le Micro-Robert plusاملطبوع �سنة 1987م.
ويحتوي كل منهما على  35.000كلمة ،وقد وجدا �أنَّ الكلمات ذات الأ�صل
الأجنبي ( )4061كلمة ،ومن النتائج التي تو�صل �إليها م�ؤلفا القامو�س املذكور �أن
جمموع الكلمات الفرن�سية القادمة �إليها من لغات �أخرى� ،شرقية وغربية ،ي�صل
�إلى ن�سبة %13تقريب ًا ،و�أنَّ الكلمات الفرن�سية القادمة من اللغة العربية تقع يف
املرتبة اخلام�سة من بني اللغات التي ا�ستعارت منها الفرن�سية كلماتها� ،أي �أنَّ
الكلمات العربية ت�أتي من حيث عددها يف مرتبة قبل الأملانية (املرتبة ال�ساد�سة)،
والإ�سبانية (املرتبة ال�سابعة) ،والفار�سية (املرتبة الثالثة ع�شرة) ،والربتغالية
(املرتبة ال�ساد�سة ع�شرة) ...وغريها من اللغات الأخرى .وهكذا تبني �أنه توجد
( )212كلمة عربية.
ومن بني هذه اللغات ال�شرقية امل�ؤثرة يف الفرن�سية ،وجدت ال�سيدة هرنييت
والرت �أنَّ العربية كانت لها مكانة متميزة جد ًا من حيث ت�أثريها الكبري على املعجم
الفرن�سي؛ ولذلك فهي ت�ستهل ف�صلها العا�شر بفقرة حتت عنوان (مكانة متميزة
للغة العربية) ،تقول فيها« :مل يقع للفرن�سية ما وقع للإ�سبانية التي وجدت نف�سها يف
احتكاك يومي مع العربية ملدة طويلة جد ًا ،ال تقل عن �سبعة قرون بالن�سبة جلنوب
�شبه اجلزيرة [الإيبريية] ،ومع ذلك ف�إن الفرن�سية ا�ستعارت كمية كبرية من الكلمات
العربية واحتفظت بها .و�أقرب هذه الألفاظ ح�ضور ًا يف الذهن ،هو ـ بال �شك ـ تلك
الكلمات التي جاءت �إلينا عن طريق �شمال �إفريقيا خالل فرتة اال�ستعمار”(((.

((( ينظر� :صور من رحلة الكلمات العربية �إلى الفرن�سية  -تقدمي وترجمة وتعليق �أ.د .عبد العلي الودغريي،
جملة الل�سان العربي ،ال�سنة  2011العدد 49
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مراجع الدراسة:
�أوال :البحوث والدرا�سات:
املقد�سي ،و�ضع مقدمته وهوام�شه
•�أح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم،
ّ
العربي،
وفهار�سه د.حممد خمزوم (بريوت :دار �إحياء الرتاث
ّ
1408هـ1987/م).
•�إ�سهامات اللغة والأدب يف البناء احل�ضاري للأمة الإ�سالمية ،رئي�س التحرير
�أحمد �شيخ عبد ال�سالم ،ط( 1كواالملبور :اجلامعة الإ�سالمية العاملية
مباليزيا1428 ،هـ 2007م).
•�أعمال امل�ست�شرقني العربية يف املعجم العربي ،د.عبد العزيز احلميد ،ط1
(الريا�ض :جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ـ عمادة البحث العلمي،
1433هـ)2012/م.
•تاريخ درا�سة امل�شرقيات يف �أور ّبا ،فيليب حتي ،جملة الهالل ،نوفمرب
1924م /ربيع الثاين 1343هـ ،ال�سنة (.)33
•جتديد الفكر العربي ،زكي جنيب حممود ،ط( 7بريوت ـ القاهرة :دار
ال�شروق1982 ،م).
•ت�صحيح الكتب و�صنع الفهار�س املعجمة� ،أحمد �شاكر ،اعتنى به عبد الفتاح
�أبو غدة ،ط( 2القاهرة :مكتبة ال�سنة1415 ،هـ).
•رحلة ابن بطوطة امل�سماة (حتفة النظار يف غرائب الأم�صار وعجائب
الأ�سفار) ،قدم له وحققه وو�ضع خرائطه وفهار�سه عبد الهادي التازي
(الدار البي�ضاء :مطبوعات �أكادمي ّية اململكة املغرب ّية1417 ،هـ1997/م).
•ر�سالة يف الالهوت وال�سيا�سة ،باروخ ا�سبينوزا ،ترجمه من الفرن�سية الدكتور
ح�سن حنفي (القاهرة :الهيئة امل�صر ّية العا ّمة للت�أليف والن�شر1971 ،م).
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•�صور من رحلة الكلمات العربية �إلى الفرن�سية ،تقدمي وترجمة وتعليق �أ.د.عبد
العلي الودغريي ،جملة الل�سان العربي ،ال�سنة 2011م ،العدد (.)49
•عاملية الأبجدية العربية وتعريف باللغات التي ُكتبت بها ،عبد الرزاق
القو�سي ،ط( 1الريا�ض :مركز امللك عبد اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية،
1436هـ2015/م).
•قواعد حتقيق املخطوطات ،د�.صالح الدين املنجد ،ط( 5بريوت :دار الكتاب
اجلديد1976 ،م).
•ل�سان ح�ضارة القر�آن ،حممد الأوراغي ،ط( 1الرباط :دار الأمان،
اجلزائر :من�شورات االختالف ،بريوت :الدار العربية للعلوم نا�شرون،
1431هـ2010/م).
•اللغة بني القومية والعاملية� ،إبراهيم �أني�س (القاهرة :دار املعارف1970 ،م).
•مدخل �إلى تاريخ العلوم العربية والإ�سالمية ،ف�ؤاد �سزكني ،ق�سم (العلوم
والتقنية يف العامل الإ�سالمي)ترجمة مازن عماوي (فرانكفورت� ،أملانيا:
معهد تاريخ العلوم العربية والإ�سالمية -جامعة فرانكفورت1427 ،هـ
2007م).
•املف�صل يف علم العربية ،الزخم�شري ،ط( 1القاهرة :مطبعة التقدم،
1323هــ)،
الن�ص بني ابن حزم الأندل�سي وا�سبينوزا ،د .حم ّمد عبد اهلل
•منهج نقد ّ
ال�شرقاوي (القاهرة :مطبعة املدينة).

ثانياً  :املواقع الإلكرتونية:
•موقع �أخبارنا املغرب ّية:

http://www.akhbarona.com/culture/5701
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العربية والعلوم

نحــو كتابة علمية صحيحة
أ.د.إبراهيم بن محمد الشتوي
األستاذ بقسم األدب
كلية اللغة العربية ـ جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

يدخل عادة الباحثون �إلى هذه الق�ضية من خالل احلديث عن تدري�س الطب،
بو�صفه �إحدى الق�ضايا العوي�صة التي ينبغي �أن يبادر العامل العربي مبعاجلتها،
فيذكر �أحد الباحثني املهتمني بتدري�س العلوم وعلى ر�أ�سها الطب باللغة العربية �أن
الكليات التي تد ِّر�س الطب بالعربية ال تتجاوز عدد �أ�صابع اليد الواحدة ،بالرغم �أن
عدد كليات الطب يف العامل العربي رمبا بلغ املائة .وهذا املو�ضوع يثري قلق ًا عند كثري
من الغيورين من �أبناء الأمة العربية ،لي�س ب�سبب ما قد يحدثه تدري�س الطب باللغة
الإجنليزية من �صعوبة ،و�إمنا ب�سبب احل�س القومي العايل الذي يرى ب�أن عدم بلوغ
اللغة العربية منزل ًة ميكن �أن حتوي جميع العلوم واملعارف ،وتكون ماد ًة ل�شرحها
والت�أليف فيها؛ �أمر خمجل� ،إذ تبدو فيه اللغة العربية درجة ثانية ،وهو ما قد يهدد
الثقافة القومية ،واال�ستقالل احل�ضاري.
وحني نعود �إلى التاريخ العربي جند �أنَّ العربية يف بداية عهدها مل تكن لغة مكتوبة
يف الغالب ،وكان النا�س يعتمدون على امل�شافهة ،بل �إنَّ امل�ؤرخني ي�ؤكدون على �أنَّ
احلروف العربية جاءت من ال َّنبطية على خالف يف �أول من كتب بها ،مما يعني �أ َّنها
يف الأ�سا�س مل تكن لغة مكتوبة ،وكانت اللغ ُة م�ستعملة يف ال�شعر والأدب والتخاطبات
اليومية ،ومل تكن قد ا�ستعملت يف العلوم� ،أو التعبري عنها؛ نظر ًا لأن هذه الأغرا�ض
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مل تكن موجود ًة َب ْع ُد عند العرب ،و�إنْ كانت متلك املقومات التي جتعلها قادر ًة
على التَّعبري عن احلاجات العلمية بنا ًء على كرثة الأ�سماء ،وتعبريها عن �سائر
املو�ضوعات واحلقول (كاحليوان ،والفلك و�أ�سماء النجوم ،والنبات و�أ�سمائها،
و�أنواعها ،ومراحلها) مما ُي َع ُّد م�ستوى جيد ًا ،ميكن �أن ُيبد�أ به.
تو�صلوا �إلى هذه العلوم عن
ولذا ال نعجب �إذا وجدنا �أنَّ العرب يف بداية �أمرهم قد َّ
طريق الرتجمة� ،أو الأمم الأخرى ،والعلوم التي ن�ش�أت يف البيئة العربية (كالفقه،
والتاريخ ،وال�شعر ،والنحو) قد �أخذت وقت ًا طوي ًال قبل �أن ت�صل �إلى امل�ستوى الذي
يجعل تلك العلوم قابل ًة لأن ُتكتب بها ،و�أ�صبحت متفوقة عن �سواها من الأمم لدرجة
تو�صلت �إلى تلك العلوم بلغة العرب ،من مثل كتاب (القانون)
�أن الأمم الأخرى قد َّ
البن �سيناء ،الذي كان ُي َد َّر�س يف �أوربا ،ف�أ�صبحت اللغة العربية يف ذلك الزمن لغة
احل�ضارة ،وهو ما يزيد حرية املهتمني بتدري�س العلوم بالعربية ،ويعيد ال�س�ؤال مرة
�أخرى ب�صورة �أ�شد :ملاذا ال تكون العلوم �إذ ًا باللغة العربية كما كانت؟ وملاذا ن�صف
اللغة بالعجز عن حتمل العلوم ،ون�ضطر �إلى درا�سة العلوم بالإجنليزية والفرن�سية
�أو الأملانية؟.
ويزداد احلنق حني نعلم �أنَّ كثري ًا من الأمم ،التي قد ال متاثل لغاتها العربية
تاريخ ًا وعظم ًا ،وكرثة متحدثني ،تع ِّلم العلوم املعا�صرة بلغاتها ،مما يجعل الأمر
حمي ًا ب�شكل كبري ،ويدعو �إلى اال�ضطراب ،ويكرر ال�س�ؤال عن امل�شكلة!.
ِّ
يحاول بع�ض الباحثني الراف�ضني اجلواب عن هذا الت�سا�ؤل املبادرة بالقول� :إنَّ
اللغة العربية لغة العواطف والأدب وامل�شاعر والفن ،فهي اللغة ال�شاعرة كما يعرب
عبا�س العقاد(((؛ ولذا ال ت�صلح لأن تكون لغة العلوم التي ينبغي �أن تكون دقيق ًة يف
تعبريها عن �أ�شياء حم َّددة ال يحتمل فيها القول �أكرث من وجه ،وهذا ما ال يتوافر
تعب فيه اجلملة عن معان كثرية ،وتتعدد فيها الألفاظ تعدد ًا
يف اللغة العربية التي ِّ
كبري ًا حتى �أنَّ ال�شيء الواحد قد ي�سمى ب�ألفاظ خمتلفة ،ورمبا تد ُّل الكلمة الواحدة
((( ينظر :اللغة ال�شاعرة ،للعقاد� ،ص.7
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على معان خمتلفة �أي�ض ًا ،وهذا يجعل قدرتها على حت ّمل ما يعتلج يف النفو�س �أمر ًا
ب ِّين ًا متف ِّوق ًا ،وهو ما جعل الأدب العربي متقدِّ م ًا على غريه من الآداب.
و�أنا �أرى ب�أنَّ هذا جزء من امل�شكلة ،فامل�شكلة ال تقت�صر على تدري�س العلوم
الطبيعية والتطبيقية باللغة العربية ،و� َّإنا تتجاوز ذلك �إلى �سائر العلوم مبا فيها
العلوم الإن�سانية ،ذلك �أنَّ وجود لغة علمية عربية ُتكتب بها الدِّ را�سات والبحوث،
و ُتدار بها ال ِّنقا�شات ،و ُيحتكم �إليها يف تقومي املادة املكتوبة �أمر ال يزال يحتاج �إلى
مزيد من ال َّنظر.
فعلى ال َّرغم من كرثة ما كتبه القدماء عن الكتابة و�صناعة الإن�شاء والت�أليف ،ف�إنَّ
الكتب القدمية تناول الكتابة بو�صفها �شيئ ًا واحد ًا ،وال تف ِّرق بني الأدب و�سواه ،وهذا
يظهر من الكتب التي ُع َنيت بالكتابة كما يف (املثل ال�سائر)� ،أو (�صبح الأع�شى يف
�صناعة الإن�شا)� ،أو غريهما ،كما يبدو يف الفرق بني الر�سالة الديوانية والر�سائل
الإخوانية ،وبني كتابة التاريخ �أو الأخبار الأدبية.
وحني نعود �إلى العربية يف الزَّمن الأول جند �أ َّنها مل تتح َّول �إلى لغة علوم بني ع�شية
و�ضحاها ،و�أنَّ العرب يف مئتهم الأولى والثانية مل ي�ستطيعوا �أن يتجاوزوا ال َّنقل
وال َّت�أليف الي�سري الذي هو �أقرب �إلى الأدب منه �إلى العلم ،وهذا يظهر يف كتاب
(احليوان) للجاحظ ،الذي هو يف الأ�صل كتاب يف عم احليوان ،وقد كتب اجلاحظ
ال�صناعات ،وعلم النبات فله كتب :يف الزرع ،والنخيل ،والعنب ،بالرغم من �أنه
يف ِّ
يت�سم مبا تت�سم به كتابات اجلاحظ من اال�ستطراد خارج املو�ضوع ،الذي و�إن حاول
�أن ي�صبح علمي ًا �إال �أنه �أدبي يف املقام الأول� ،إذ كرث فيه االعتماد على ال�شعر يف
جمع املادة العلمية ،وا�ستنباطها يف احلديث عن �أحوال احليوان ،وطباعه ،و�أخالقه،
وما يعر�ض له ،و�أنواعه ،و�أ�سمائه ،كما كرث فيها االعتماد على الرتادف ،والت�ضاد،
والتوازي ،والتكرار مما هو �سمة �أ�سلوب اجلاحظ بوجه عام.
يقول اجلاحظ:
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•(�أق�سام الكائنات)
و�أقول� :إنَّ العامل مبا فيه من الأج�سام على ثالثة �أنحاء :متفق ،وخمتلف ،ومت�ضاد،
بنام ا�سم ًا ،كما
وكلها يف جملة القول جماد ونام .ولو �أنَّ احلكماء و�ضعوا لكل ما لي�س ٍ
و�ضعوا لل َّنامي ا�سم ًا؛ التَّبعنا �أثرهم ،و�إمنا ننتهي �إلى حيث انتهوا .وما �أكرث ما تكون
داللة قولهم :جماد ،كداللة قولهم :موات .وقد يفرتقان يف موا�ضع بع�ض االفرتاق.
و�إذا �أخرجت من العامل الأفالك والربوج وال�شم�س والقمر ،وجدتها غري نامية ،ومل
جتدهم ي�سمون �شيئ ًا منها بجماد وال موات ،ولي�س لأنها تتحرك من تلقاء نف�سها مل
ت�سم مواتا وال جماد ًا...

•(تق�سيم النامي)
ثم النامي على ق�سمني :حيوان ونبات .واحليوان على �أربعة �أق�سام� :شيء مي�شي،
و�شيء يطري ،و�شيء ي�سبح ،و�شيء ين�ساح� .إال �أنَّ كل طائر مي�شي ،ولي�س الذي مي�شي
وال يطري ي�سمى طائر ًا ،وال َّنوع الذي مي�شي على �أربعة �أق�سام :نا�س وبهائم ،و�سباع،
وح�شرات .على �أنَّ احل�شرات راجعة يف املعنى �إلى م�شاكلة طباع البهائم وال�سباع.
�إال �أ َّننا يف هذا كله نتبع الأ�سماء القائمة املعروفة.(((»...
ومثل هذا القول يقال عن كتاب (معجم البلدان) الذي هو يف الأ�صل كتاب يف
اجلغرافيا ،ولكن حظ اجلغرافيا ال يزيد عن ربع املادة ،يف حني ي�أتي الأدب وال�شعر،
والتاريخ ،والرتاجم غالب ًا على املادة الأ�صلية ،بل جند الباحث ي�ستمد معلوماته
اجلغراف َّية من ال�شعر كما كان يفعل �أبو عثمان قبله.
ون�ستطيع الوقوف على هذه الظاهرة ب�شكل بني يف (الكتاب) ل�سيبويه ،و(الكامل)
للمربد ،حيث مل ت�ستقر اللغة اال�صطالحية عند النحويني ،وحديثهم تو�صيف ،وقد
ي�ستعملون �ألفاظ ًا متعددة للحديث عن �شيء واحد ،بالرغم �أنَّ اللغة ال َّنحو َّية فيما
بعد ن�ضجت واكتملت عند الأجيال الأخرى ،و�أ�صبحت حمدد ًة حتديد ًا دقيق ًا كما هو
((( كتاب احليوان ،للجاحظ26/1 ،ـ.27
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يف (�أو�ضح امل�سالك).
من ذلك ـ مث ًال ـ ما جاء يف كتاب (الكامل) لأبي العبا�س للمربد« :والعرب ُّ
تلف
ال�سامع يرد �إلى ٍّ
كل خربه،
اخلربين املختلفني ،ثم ترمي بتف�سريهما جمل ًة؛ ثق ًة ب�أنَّ َّ
وقال اهلل عز وجل( :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ)(((.
حم�سن ًا ،و� َّإنا
ربد ،وي�شرحه دون �أن ي�س ّميه �أو يع َّده ِّ
فهذا الأ�سلوب الذي ي�صفه امل ّ
بو�صفه طريق ًة يف التَّعبري �صحيح ًة لغوي ًا ،يع ّده البالغيون فيما بعد لون ًا من �ألوان
البديع ،وي�سمونه بـ(اللف وال َّن�شر)� ،أو َّ
(الطي وال َّن�شر) .والغريب �أ َّننا جند عبارة
ربد هذه يف تو�صيف الفن ،ومثاله منت�شر يف كتب البالغة دون �أن جند �إ�شارة �إليه
امل ّ
كما يف كتاب (البديع) لعبد العزيز عتيق مث ًال.
ومل تتح َّول العربية �إلى لغة العلم �إ ّال بعد �أن تتالت القرون ،و�أ�صبحت امل�ص ّنفات
العلمية م�ستقل ًة عن الأدبية ،وبعد �أن تراكم العلم واملعرفة يف العربية ،وكرث
املتخ�ص�صون فيها ،وال َّت�آليف حولها ،ف�أتقن العرب ما نقلوه عن الأمم الأخرى،
ّ
وفاقت ت�آليفهم فيه ما كان عند غريهم ،ونحن ن�ستطيع �أن نلمح �شيئ ًا من هذا القلق
اللغوي يف مناظرة متَّى بن يون�س وال�سريايف الذي م َّثلت فيها اللغة قلق ًا وا�ضح ًا،
كما ظهر �أي�ض ًا من كالم اجلاحظ ال�سابق ،حني يتحدث عن الألفاظ يف الفرق بني
(جماد) و(موات) وقوله� :إنهم مل ي�سموا �شيئ ًا و�أنه ينتهي حيث ينتهون ،ومن كالم
�أر�سطو يف الطبيعة حني يقول« :وذلك �أن املتغري يتباعد عما منه تغري ويفارقه ،على
�أن التغري واملفارقة معنى واحد بعينه»((( ،حني يحر�ص على الت�أكيد على �أن املفارق
واملتغري هو عينه .وهنا �أ�صبح من الطبيعي �أن تكون اللغة العربية هي لغة العلوم لأن
املعارف فيها �أكرث ،وال يتو�صل املريد �إلى �شيء من العلم مثل ما يتو�صل بها.
حكمت
وبالرغم مما ذكرناه عن اللغة ،ف�إنها �أي�ض ًا مل تكن اللغة العلمية قد �أُ ِ
�إحكام ًا �شديد ًا يف العلوم ،ومل تظهر معاملها بينة وا�ضحة ،بل ظلت حتمل �سمة
((( الكامل ،للمربد.166/1 ،
((( الطبيعة ،لأر�سطوطالي�س.666/2 ،
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اللغة الإن�شائية الو�صفية حتى يف كتب الطب .ولو واز َّنا بع�ض ن�صو�ص ابن �سيناء يف
(القانون) ،ون�ص �أبي عثمان اجلاحظ �سالف الذكر لوجدنا ال�شبه بينهما كبري ًا،
واملو�ضوع �أي�ض ًا مت�شابه ،يقول ابن �سينا:
«الف�صل الثاين :يف �أمزجة الأع�ضاء:
اعلم �أنَّ اخلالق ـ جل جالله ـ �أعطى كل حيوان ،وكل ع�ضو من املزاج ما هو �أليق
به و�أ�صلح لأفعاله و�أحواله بح�سب الإمكان له ،وحتقيق ذلك �إلى الفيل�سوف دون
الطبيب ،و�أعطى الإن�سان �أعدل مزاج ميكن �أن يكون يف هذا العامل مع منا�سبة لقواه
التي بها يفعل وينفعل .و�أعطى كل ع�ضو ما يليق به من مزاجه ،فجعل بع�ض الأع�ضاء
�أحر ،وبع�ضها �أبرد ،وبع�ضها �أيب�س ،وبع�ضها �أرطب.
ف�أ َّما �أح ّر ما يف البدن فهو الروح والقلب الذي هو من�ش�ؤه ،ثم الدم ،ف�إنه و�إن
كان متولد ًا يف الكبد ،ف�إنه الت�صاله بالقلب ي�ستفيد من احلرارة ما لي�س للكبد ،ثم
جامد ،ثم الرئة ،ثم اللحم ،وهو �أقل منها مبا يخالطه من ليف
كدم ٍ
الكبد؛ لأنها ٍ
(((
الع�صب البارد. »...،
وهو ما يدل على �أنَّ اللغة مل تتغري حقيقة ،و�أنَّ اعتماد لغة خا�صة بالكتابة العلمية
ذات موا�صفات معينة تختلف عن الكتابة الأدبية مل تكن مطروح ًة ب�شكل كبري يف
الرتاث العربي بحيث جند امل�صنفات فيها ،بالرغم من القلق الذي �أ�شرت �إليه �سابق ًا.
وي�ستمر هذا الأمر �إلى التاريخ املعا�صر �إذ جند �أنَّ الكتابة يف الدرا�سات يف العلوم
الإن�سانية واملعلومات وغريها من العلوم ،لي�ست ذات �سمات معينة ،ومو�ضوعات
حمددة تتميز بها عن الكتابة ال�صحفية� ،أو الكتابة الأدبية ،ويتجلى ذلك حني جند
بع�ضا من الر�سائل العلمية يف الدرا�سات الأدبية قد كتبت بلغة �أدبية تغلب عليها
ال�صور الأدبية ،والألفاظ التي ال يكاد يفهمها كثري من النا�س ،وقد يطرح بع�ضهم
�س�ؤا ًال �إنكاري ًا مفاده� :إذا مل يكتب البحث يف الأدب بلغة �أدبية فما الذي يكتب فيه
الأدب؟ .وجند كاتب ًا مثل �شوقي �ضيف يتناول ق�ضايا ما �سماه (البحث الأدبي) ثم
((( القانون يف الطب ،البن �سينا.23/1 ،
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ال يقف عند احلديث عن اللغة التي ينبغي �أن يكتب فيها البحث بالرغم من حديثه
عن الرتابط املنطقي بني �أجزائه.
و�إذا كانت هذه الظاهرة تقل يف الدرا�سات املكتوبة عن علم االجتماع مث ًال ،ف�إن
�صفة العلمية ال تتوافر فيها ،ولعل �أبرز �صفة ينبغي �أن تنتفي من اللغة العلمية التي
نتحدث عنها هنا ،هو الإن�شائية ،التي تقوم على تفتيق الكالم ،والتعليل ،والتف�سري
اللغوي لكل ظاهرة نتحدث عنها ،والو�صف اجلمايل فيما ال يخدم املو�ضوع املدرو�س،
واال�ستطراد داخل احلديث عن ال�شيء الواحد .هذه الإن�شائية هي �سمة الكتابة
القدمية التي �أ�شرت �إلى �شواهدها .ولعل من امل�ؤ�سف �أ ّال ت�أخذ اللغة ،وطريقة التعبري
من الباحثني املختلفني �أدنى اهتمام.
�أما اللغة العلمية ف ُي َّعب بها عن املحتوى ب�إيجاز ،ودقة ،وو�ضوح ،ومبا�شرة ،وال
ال�سطحي ،املحدد الذي تظهره اللغة،
يق�صد منها �سوى املعنى الظاهر املبا�شر َّ
وتكون تراكيبها �سهل ًة وا�ضح ًة ميكن �أن يدرك معناها القارئ يف املرحلة اجلامعية.
ويغلب عليها ا�ستخدام الربط بني اجلمل ،ويكون الرابط �سببي ًا� ،أو نتيجة� ،أو تكمي ًال
لعدد� ،أو جواب ًا ل�شرط ،بحيث يظهر للقارئ الرابط بني اجلمل والفقرات.
كما ينبغي �أن نراعي يف ال�صياغة عود َّ
ال�ضمري الذي قد ُيلب�س القارئ عند تكرره،
فن�ستعي�ض عنه باال�سم الظاهر الذي يحدد املق�صود ،حتى لو �أدى ذلك �إلى التكرار
�أحيان ًا ،وا�ستخدام ا�سم الإ�شارة الذي يرتبط بامل�شار �إليه� ،أو ربط اجلمل باال�سم
املو�صول عو�ض ًا عن روابط �أخرى كاحلال �أو ال�صفة� ،أو اخلرب املتعدد الذي قد ال
يكون حمدد الداللة ب�شكل كبري يف ال�صياغة العلمية (الإجرائية).
كما نعتمد على اجلمل املتتابعة يف بيان املادة املكتوبة عو�ض ًا عن ا�ستخدام
الروابط احلرفية التي رمبا ت�ؤدي معاين �إ�ضافية ال يحتاجها القارئ؛ مما ي�ؤدي �إلى
اللب�س يف حتديد املعنى.
و�أ َّما ال َّروابط اجلملية ف�إنها تفيد العالقة بني الفقرات ،وتنبئ القارئ باجتاه
القول ،وامل�سار الذي يريد �أن ي�سري �إليه الكاتب فيما يكتب؛ ولذا ال ب َّد �أن تكون جزء ًا
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من اهتمام الكاتب ،ليعرف معناها ،في�ستخدمها ،ويلتزم بها حتى يكون الكالم
مرتابط ًا ترابط ًا وا�ضح ًا ،وتكون ال�صلة بني الفقرات بينة حمددة من قبل الكاتب ال
حتتاج �إلى حد�س �أو تخمني.
ولها مكمالت� ،أهمها امل�صطلحات التي يتحدث بها املتخ�ص�صون عن م�سائل
العلوم التي يريدون ،وامل�صطلحات هي �ألفاظ يق�صد بها معان حمددة ،ثابتة
تخالف املعنى اللغوي الظاهر ،ويتكون منها العلم ،وحتيل �إلى مفاهيم خا�صة بنيت
عليها هذه امل�صطلحات .وقد تكون متقاربة اللفظ ،ويكون الفرق بينها قليل جد ًا،
ومع ذلك ال يح�سن اخللط بينها.
و�إذا مل تكن هذه امل�صطلحات وما تدل عليه من مفاهيم معروفة يف لغة من
اللغات ،ف�إن الكتابة والتدري�س والت�أليف يظ ّل ناق�ص ًا وقا�صر ًا يف هذه اللغة ،و�سيجعل
احلديث عن هذه العلوم غري وا�ضح �أو ّبي ،وي�شوبه كثري من ال�شوائب .و�أنا �أ�ستطيع
الآن �أن �أذكر بع�ض امل�صطلحات التي قد نفهمها لغوي ًا ،ولك ّننا ال نعلم بال�ضبط ما
تق�صد ،من مثل :ال ُع َ�صاب� ،أو الف�صام� ،أو الذهان .وكلها م�صطلحات نف�سية حتيل
�إلى (علم النف�س التحليلي) .هذه امل�صطلحات تتداخل فيما بينها �أحيان ًا تداخ ًال
كبري ًا ،وي�صبح الفرق بينها فرق ًا دقيق ًا .وال ميكن �أن يكون هناك لغة علمية �صحيحة
دون �أن يكون هناك م�صطلحات �شاملة يف العلم املدرو�س.
تو�سعوا
وامل�صطلحات كانت موجودة يف الرتاث العربيّ � ،إل �أنّ املعا�صرين قد ّ
با�ستعمال امل�صطلحات ،وجعلوا لها معاجم تبني جديدها ،و�أ�شبعوها بالدرا�سة ،كما
�أنها قد تو�سعت تو�سع ًا كثري ًا ،حتى �أ�صبح ا�ستعمال امل�صطلحات هو ما مييز الكتابة
العلمية عن غريها من الكتابة.
والبد �أن تكون هذه امل�صطلحات دقيقة يف تعبريها عن املراد ،ويكون تداخلها مع
امل�صطلحات الأخرى ب ّين ًا ،ومعلوم ًا عند َمنْ ي�ستعملها ،ويكون املق�صود بها حمدد ًا
حتديد ًا دقيق ًا على �صورة يعرف امل�ستعملون معناه.
هذه امل�صطلحات ترتبط بالنظرية الكلية التي قام عليها العلم ،وهي مع
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امل�صطلحات الأخرى ت�ؤثث النظرية متكاملة� ،سواء كانت يف العلوم الإن�سانية �أو
�سواها .ونحن ـ مث ًال ـ عندما نتحدث عن (الفاعل) يف النحو ال ب َّد �أن نكون على
معرفة بـ(الفعل) ،وبـ(اجلملة الفعلية) ،وبـ(اال�سم) ،ونت�صل مبا ي�صبح به الفعل
فع ًال مبا ي�سميه النحويون (عالمات الفعل) .فما مل يكن هناك معرفة بالنظرية
التي ينطلق منها امل�صطلح يف �أ�سا�س تكوينه ،فال ميكن �أن يكون امل�صطلح وحده
كافي ًا يف التعبري عن املعنى املراد.
و�إذا كان امل�صطلح منق ً
وال من لغة �أجنبية ،فال يكفي �أن ينقل كما هو �أو �أن نرتجمه
بلغة عربية ،ولكن ال بد من وجود مراجع ت�شرحه ،وتبني معناه �إما كتب خا�صة،
�أو معاجم للم�صطلحات يف الفنون املختلفة ،وتقارن بينه وبني م�صطلحات �أخرى
م�شابهة له �إما يف اللغة نف�سها� ،أو منقولة من لغات �أخرى حتى تك�شف اللب�س الذي
قد يعرتي ا�ستعماله.
واملفاهيم وامل�صطلحات لي�ست فقط معلومات ،ولكنها �أي�ضا طريقة تفكري ،ور�ؤية
علمية ،ف�إذا مل تكن لدينا هذا الر�ؤية �أو ال نفهم التي على �أ�سا�سها قامت النظرية؛
ف�إننا لن ن�ستطيع �أن نفهم حقيقة املعنى ،وميكن �أن �أ�ضرب هنا مث ًال مب�صطلح
(موت امل�ؤلف) ،الذي يعني �أنَّ �سلطة امل�ؤلف على الن�ص ت�ضعف كثري ًا ،فيتاح املجال
للقارئ �أن يبحث عن املعنى الذي يبدو له.
هذا املعنى كان جديد ًا على امل�ستوى ال َّنظري ال َّنقدي يف الثقافة العربية؛ ولذا
ظل مدة طويلة مكان ت�سا�ؤل من قبل الدار�سني العرب عن معناه و�صحته ثم قيمته،
و�أخذ هذا املفهوم ت�أويالت خمتلفة ومتنوعة بع�ضها �إيديولوجي ،حتى قال بع�ضهم:
�إنه �صورة من �صور موت الإله عند نيت�شه .ونحن لو ت�أملنا لوجدنا املفهوم النقدي ال
يختلف كثري ًا عن قول الذي يقول:
�أنام ملء جفوين عن �شواردها

وي�سهر النا�س جراها ويخت�صم

وي�ؤكد هذا الأمر ما وجدناه يف الرتاث العربي من تعدد ال�شروح للق�صيدة
الواحدة� ،أو الديوان� ،إذ جند للمعلقات �شروح ًا خمتلفة ،و�شروح ًا حلما�سة �أبي
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متام ،و�شروح ًا لديوان املتنبي ،ي�سعى فيه كل �شارح �إلى تقدمي ر�ؤيته للبيت بعيد ًا
عما ميكن �أن يكون ال�شاعر قد ق�صده ،بل يتنا�سى متام ًا ال�شاعر ،وك�أنه مل يوجد
عند تقدمي معنى البيت .و�أذكر هنا �شرح قول امرئ القي�س يف املعلقة:
فتو�ضح فاملقراة مل يعف ر�سمها ملا ن�سجتها من جنوب و�شم�أل
فهناك من يقول� :إنَّ املق�صود �أنَّ ر�سمها ما زال قائم ًا ،وذلك ب�سبب �أنَّ الريح
اجلنوبية تدفن الر�سم ،فت�أتي ال�شمالية وتك�شفه ،يف حني هناك من يقول :مل يعف
ر�سمها وح�سب؛ وذلك ب�سبب تعاور الرياح اجلنوبية وال�شمالية �أخرى .وهما معنيان
متناق�ضان ،ومع ذلك قال بهما ال�شراح.
هذا فيما يت�صل بالعلوم الإن�سانية� ،أ ّما بالعلوم الطبيعية ،فين�ضاف �إلى ذلك �أنَّ
طبيعة تلك العلوم مل تعد كما كانت عليه من قبل ،و�إمنا �أ�صابها قدر من َّ
التميز،
فك ُّل رمز يحيل �إلى معارف كثرية ،فاملاء ـ مث ًال ـ �صيغته يف الكيمياء  H2Oوتعني
 Hالهيدروجني ،يف حني تعني Oالأوك�سجني ،وكل واحد من هذه امل�سميات له
خ�صائ�ص ومكونات يختلف عن الآخر ،ومي ّثل علم ًا قائم ًا بذاته ،وحتى نكتب بلغة
علمية متنا�سبة مع الع�صر ،ال بد من اعتماد هذه الرموز بو�صفها مك ّون ًا مكين ًا من
اللغة العلمية ،تدور العلوم عليها ،وال يكفي حتويل الرمز �إلى العربية �إذ الرمز يف
وتبي الإحالة
نف�سه ال يدل على �شيء ،فما مل يكن هناك م�صادر ت�شرح هذه الرموز ّ
التي ّ
تدل عليها ،ف�إنّ الكتابة بالعربية ال تعني �شيئ ًا ،وكذلك تعليم الكتب العربية
كذلك.
وهذا القول ينطبق ـ مث ًال ـ �أي�ضا على م�صطلح (الرومان�سية) ،فما مل نفهم معنى
الرومان�سية اللغوي ،وال�سبب الذي �سميت به الرومان�سية رومان�سية ،والظروف
التاريخية التي جعلت هذه احلركة الأدبية تظهر ،وما مييزها عن احلركة ال�سابقة،
والالحقة لها ،واملبادئ التي �آمن بها الرومان�سيون وقامت حركتهم ت�سعى للتعبري
عنها ،والو�سائل التي اتخذها الرومان�سيون �أداة للتعبري عن هذه املبادئ ،واالنتماء
�إلى هذه املدر�سة ،فلن نتمكن من ا�ستعمال م�صطلح (الرومان�سية) ا�ستعما ًال علمي ًا.
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و�أ�ؤكد هنا على اال�ستعمال العلمي للم�صطلح؛ لأن هناك ا�ستعما ًال �آخر ي�شيع يف
�أحاديث النا�س ،كو�صف الإن�سان ب�أنه رومان�سي� ،أو الطبيعة ب�أنها رومان�سية� ،أو
ق�صر الرومان�سية على الأحاديث العاطفية ،والتي يتم فيها احلديث عن املر�أة حتى
لو كان ب�صورة مغايرة عما هي عليه عادة الرومان�سيني.
و�إذا كانت الكتب يف حقل من احلقول مكتوبة بلغة �أجنبية ،وامل�صطلحات مكتوبة
بتلك اللغة �أي�ض ًا ،والأفكار قد �صيغت فيها ،ف�إنّ الكتابة بلغة �أخرى لي�س �أمر ًا ي�سري ًا
كما يبدو للوهلة الأولى ،بل يتطلب حتوي ًال �شاق ًا لتلك املعارف والعلوم ،وت� ّصور ًا لها
من قبل املتلقي ،و�إيجاد ًا لتلك املعاين ،والأفكار يف اللغة اجلديدة والثقافة اجلديدة،
وهو �أمر ال ميكن �أن يتم بوقت ق�صري ،و�إمنا ال بد له من تراكم معارف ،وخربات،
وتطور لهذه املعرفة يف اللغة و�أ�صحابها.
والعلوم ب�أنواعها املختلفة قد قطعت �أ�شواط ًا يف التقدم والتطور� ،سواء يف حجم
املعرفة املوجودة ،التي تراكمت عرب ال�سنني� ،أو بالطرائق التي تعرب بها عن تلك
العلوم ،وهي ال زالت تتطور وتتنامى بعيد ًا عنا نحن �أبناء العرب؛ ولذا من ال�صواب
جد ًا �أن نقول� :إنَّ تلك املعارف والعلوم والنظريات ال وجود لها  -للأ�سف  -يف لغة
العرب ،وكتابتها بالعربية يعني حتويل تلك املعاين �إليها.
و�أنا لن �أدخل يف ق�ضية قيمة تدري�س العلوم باللغة العربية ،واجلدل الذي يدور
حول �أهميته بالن�سبة ال�ستيعاب الطالب املادة العلمية ،وقدرتهم على التوا�صل مع
الأ�ستاذ ونحو ذلك؛ لأن هذه الأ�سباب ميكن الإجابة عنها ،و�إمنا لأنها بالن�سبة يل
ق�ضية قومية بالدرجة الأولى ،وال يقبل التفاو�ض عليها ،وال بد �أن نذ ِّلل ال�صعاب التي
تقف عائق ًا دونها ،واملوقف منها مثل املوقف الذي وقفته جميع الأمم عند توطني
وبناء الق�ضايا ذات ال�صلة ببعدها القومي كاللغة� ،أو الثقافة.
وبالرغم من �أهمية هذه الق�ضية ،واحلما�سة ال�شديدة التي يبديها بع�ض املهتمني
يف املو�ضوع �إال �أنّ الت�أليف باللغة العربية يعني التعبري عن املعارف واملفاهيم باللغة
العربية �أي عن معان ال توجد باللغة ب�شكل كبري ،ب�أ�س�سها املعرفية ،ويتطلب قبل ذلك
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ت�أ�سي�س حراك علمي باللغة العربية ،يتمثل ب�إيجاد جمهور وحمبني لتلك العلوم،
ومتابعني لها ،و�شريحة من النا�س تدعم البحث فيها ،والت�أليف وت�ستهلك ما ين�شر
فيها ،وت�ستفيد منه ،ورمبا دور ن�شر خا�صة بها ،وجمامع تعنى بالعلوم نف�سها حتى
ت�صبح امل�صطلحات ،واملفاهيم ،واملادة العلمية موجودة ،ويجعل للم�ؤلفات بالعربية
قيمة يف نف�سها ،ويجعل الكتابة ذات �أهمية.
وبناء على هذا ف�إنَّ حال العلوم الطبيعية والتطبيقية باللغة العربية ال ي�سر ،وهو
حال �ضعيف ،وهذا يبدو يف كتابات الذين حتدثوا عن الكتب العربية يف الطب
وغريها� ،إذ ر�أوا �أنَّ املادة العلمية املوجودة بالعربية قليلة جد ًا� ،سواء فيما يت�صل
بالكتب املرتجمة� ،أو يف القوامي�س واملو�سوعات ،و�أنّ الكتابة بالعربية ال متثل �شيئ ًا
�إذا قي�ست فيما ينتج يف اللغات الأخرى كالإجنليزية ،والأملانية ،والفرن�سية.
وقد ذكر الأ�ستاذ الدكتور خالد العبد الرحمن يف ورقة له عن تدري�س الطب
نق ًال عن الدكتور �أمني هيكل�« :أن املكتبة الطبية العربية يف و�ضعها احلايل عاجزة
عن ا�ستيعاب التطور الهائل وال�سريع يف العلوم الطبية الذي ي�سري ب�سرعة �أكرب
بكثري مما كان عليه يف ال�سنوات ال�سابقة ،حني كانت حركة التعريب يف �أوجها.
فهذه احلركة التي تقوم على كاهل �أ�ساتذة و�أطباء �سوريا وحدها ،تفتقر الآن �إلى
الإمكانيات الالزمة لرفد املكتبة الطبية با�ستمرار بالعدد املطلوب من الرتجمات
احلديثة».
وبناء على هذا وعلى العجز يف عدد الأ�ساتذة الذين ي�ستطيعون التدري�س باللغة
العربية يخل�ص الدكتور هيكل يف معر�ض تقوميه لتجربة تدري�س الطب باللغة
العربية �إلى �أنَّ «جتربة تعريب الطب� ،إن ا�ستمرت ب�شكلها احلايل ،تعد جتربة
�أقرب �إلى الف�شل منها �إلى النجاح ،فهي ال تلبي احتياجات الطالب والعاملني بحقل
الطب»((( .و�أنَّ �إيجاد �أ�ساتذة قادرين على تدري�س العلوم بالعربية �أمر ال يقل �صعوبة
((( (ينظر :تعريب التعليم الطبي :ر�ؤية واقعية وخطوات عملية� ،أ.د.خالد العبدالرحمن� ،صحيفة عناية
الإلكرتونية ،على الرابطhttp://www.enayh.com/news/1151 :
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الندوات والمؤتمرات ١٧

عن �إيجاد املراجع اجليدة ،و�أنَّ املكتبة العربية فقرية �أو تكاد بالكتب امل�ؤلفة يف
املراجع العلمية ،وقد �أجمعوا �أن تعليم الطب يف هذه احلالة فا�شل.
فالتدري�س بالعربية ال يقت�صر على كتاب املقرر الذي قد ي�ؤلفه �أحد الأ�ساتذة،
�أو يرتجم من �إحدى الكتب املقررة؛ لأن ذلك �سيجعل الطالب مربوطني بهذا
الكتاب الذي �ستختلف املعلومات يف الطب عنه بعد مدة لي�ست بالطويلة ،و�ست�صبح
معلوماتهم قدمية جد ًا ،ولن يتمكنوا من حتديثها باالت�صال باملراجع العلمية،
واملجالت املحكمة التي تن�شر ما يجد يف عامل الطب.
بل �إنَّ الدرا�سة نف�سها تتطلب اطالع الطالب على م�صادر �أخرى م�ساعدة ،تدعم
معرفة الطالب ،و�إعداد بحوث �ص ّفية ت�ساعده يف تو�سيع اطالعه يف احلقل املدرو�س،
ومعرفة امل�صادر املختلفة يف حقله العلمي ،وهذا ما ال ميكن حتقيقه يف عدد ي�سري
من املراجع.
وال يكفي القول� :إنَّ التدري�س يكون باللغة العربية مع ا�شرتاط �أن يكون الطالب
ملم ًا بلغة �أخرى ،متكنه من القيام باملتطلبات الأخرى؛ لأن التدري�س يف هذه
احلالة ال يعني �شيئ ًا ،و�سيظل الطالب معتمد ًا على اللغة الأخرى يف الفهم ،وتعزيز
معلوماته ،ورمبا يف الكتابة واحلديث؛ لأنه ي�ستقي تلك املعلومات باللغة الأجنبية
و�سيجد التعبري عنها بالأجنبية �أ�سهل من العربية التي جتعل حتويل تلك املعلومات
كما ذكرنا من قبل عم ًال فردي ًا ،كما �سيجد املتلقي ـ �أي�ض ًا ـ ي�شعر باالطمئنان لتلقي
معلومات ،ومعان �ألفها ،ويدرك ما يق�صد بها على وجه التحديد ،وهو ما ال يتوافر
عند حتويل املعلومات �إلى اللغة العربية من قبل املتحدث �أو الدائرة ال�ضيقة له.
ثم �إنَّ التَّدري�س بالعربية ال ينبغي �أن يكون اخلطوة الأولى يف هذا امل�شروع ،و�إذا مل
يكن اخلطوة الأخرية ،ف�إنه ينبغي �أن تكون اخلطوة الثالثة �أو الرابعة ،بعد الرتجمة،
والت�أليف بالعربية ،و�إ�صدار جمالت حمكمة تن�شر البحوث العلمية بالعربية ،و�إقامة
م�ؤمترات ،وندوات علمية يعقبها بعد ذلك التدري�س فيها.
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خالصة:
�إن تدري�س العلوم باللغة العربية ال ينف�صل عن احلركة العلمية ،وم�ستواها� ،إذ من
املمكن تدري�س العلوم باللغة العربية باالعتماد على املتاح منها ،ولكن �إذا كان املتاح
قلي ًال ف�إن هذا �سيعني �أنَّ م�ستوى الدار�سني �سيكون يف حدود هذا القليل ،والأمة
الناه�ضة التي ت�سعى عن طريق هذا املطلب �إلى تعزيز ح�ضارتها ،وهويتها ،وبناء
ذاتها ال ميكن �أن تر�ضى بهذا القليل؛ لأن ذلك يعني �أنها �ستكون عالة دائمة على من
يقوم ب�أعباء هذه العلوم ،ويجعل تدري�سها كعدمه.

المراجع:

•تعريب التعليم الطبي :ر�ؤية واقعية وخطوات عملية� ،أ.د.خالد العبدالرحمن،
�صحيفة عناية الإلكرتونية ،على الرابطhttp://www.enayh.com/:
news/1151

•احليوان� ،أبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ ،حتقيق و�شرح عبدال�سالم حممد
هارون ،ط( 2القاهرة :مكتبة م�صطفى البابي احللبي1384 ،هـ1965/م).
•الطبيعة� ،أر�سطوطالي�س ،ترجمة �إ�سحاق بن حنني ،مع �شروح :ابن ال�سمح،
وابن عدي ،ومتَّى بن يون�س ،و�أبي الفرج ين الطيب� ،سل�سلة املكتبة العربية
( ،)32حققه وقدم له عبدالرحمن بدوي (القاهرة� :إدارة الثقافة والإر�شاد
القومي1385 ،هـ.)1965/
•القانون يف الطب� ،أبو علي احل�سني بن علي بن �سينا ،و�ضع حوا�شيه حممد
�أمني ال�ضناوي ،ط( 1بريوت :دار الكتب العلمية1420 ،هـ1999/م).
املبد ،حققه وعلق عليه وو�ضع فهار�سه
•الكامل� ،أبو العبا�س حممد بن يزيد ّ
د.حممد �أحمد ال ّدايل ،ط( 2بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة1413 ،هـ1993/م).
•اللغة ال�شاعرة ،عبا�س حممود العقاد ،د.ط (القاهرة :نه�ضة م�صر للطباعة
والن�شر والتوزيع1995 ،م).
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وسائل النُّ هوض باللغة العربية

فــي الميادين المعرفية والعلمية
أ.د.عبدالعزيز بن صالح العمار
األستاذ بقسم البالغة والنقد
ومنهج األدب اإلسالمي
كلية اللغة العربية ـ جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

مما يجب البدء به والإ�شارة �إليه �شكر اهلل �أو ًال و�آخر ًا على ما َّ
تف�ضل به علينا،
فقد �أ�سبغ علينا نعمه ،و�أحاطت بنا ف�ضائله ،وهي ِن َع ٌم ال ُتع ُّد وال ُت�صى ،ومن �أج ِّلها
نعمة الإ�سالم ،فله احلمد ـ �سبحانه ـ �أن جعلنا �أ َّمة م�سلمة ،ومن متام هذه النعمة
�أن جعلنا �أ َّمة عربية ،و�أنزل علينا كتابه (القر�آن الكرمي) بل�سان عربي مبني ،نقر�أه
ونتدبره بلغتنا �إلى �أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها ،وهذه من � ِّ
أجل ال ِّنعم؛ ولذا ام َّ
نت
بها علينا يف �آيات ُتتلى �إلى يوم القيامة ،يف قوله تعالى( :ﯖﯗﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ)(((.
ُّ
وال�شكر كذلك �إلى حماة اللغة العربية و�سدنتها ،القائمني عليها ،الذين �أخذوا
على عاتقهم حفظ اللغة العربية ،وااللتزام بقواعدها كتاب ًة وحديث ًا ،وال َّدعوة �إلى
التَّم�سك بها ،وبيان ف�ضائها وحما�سنهاَّ ،
والذود عن حماها ،و�صدِّ هجمات �أعدائها،
ورد �شبهاتهم التي حتاول ـ عبث ًا ـ االزدراء بها ،والتَّن ُّق�ص من �ش�أنها ،وبذلوا من �أجل
حتقيق تلك الغاية ك َّل غال ونفي�س ،و�صرفوا لها طاقاتهم ،وج َّل �أوقاتهم.
وي�أتي يف مقدمة ه�ؤالء من�سوبو كلية اللغة العربية ،قياداتها الأكادميية ،وجميع
((( �سورة العنكبوت ،الآية .51
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�أع�ضاء الهيئة التدري�سية رجا ًال ون�سا ًء ،فلعميد الكلية ووكالئها ولر�ؤ�ساء الأق�سام
وللأ�ساتذة وللأ�ستاذات خال�ص ال�شكر و�صادق الدعاء ،نظري جهدهم املتميز يف
تقدمي اللغة العربية يف �أجمل �صورة ،و�أبهى حلة يف كل حمفل ،ويف كل منا�سبة ،فهم
ال ي�ألون جهد ًا يف �إبراز مكانتها ،ويف �إظهار حما�سنها ،ويف َّ
الذود عنها؛ فعادت ـ
ب�سببهم ـ �شبهات احلاقدين و�سهام املرتب�صني باللغة العربية �إلى نحورهم ،فذاقوا
وبال �أمرهم ،وكان عاقبة �أمرهم هزمي ًة وذ ًّال ،ومل يحققوا مبتغاهم ،ومل ينالوا اللغة
العربية و�أهلها ب�سوء ،وهلل احلمد.
وممن ُي�شكر يف هذا املقام القائمون على اجلمعية العلمية ال�سعودية للغة العربية
رئي�س ًا و�أع�ضاء ،على تبنيهم �إقامة الندوات وامل�ؤمترات التي تخدم اللغة العربية،
وترفع من قدرها و�ش�أنها ،ومن تلك الفعاليات �إقامة ندوة (اللغة العربية والعلوم)،
التي ت�أتي احتفا ًال باليوم العاملي للغة العربية ،فلهم م َّنا خال�ص ال�شكر ،و�صادق
الدعاء �أن ِّ
يكلل اهلل جهودهم بالتوفيق والنجاح.
ُّ
وال�شكر مو�صول كذلك �إلى القائمني على مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
الدويل خلدمة اللغة العربية ،نظري جهودهم الق ِّيمة يف خدمة اللغة العربية ،فلهم يف
ذلك �إ�سهامات ون�شاطات يف �سبل �شتَّى؛ يف �إعالء اللغة العربية ،ويف �إظهار قدرها
وعلو كعبها ،وبيان ما مت َّيزت به من خ�صائ�ص ومزايا ،جعلتها يف م�صاف اللغات
العاملية الأخرى ،فلهم ك ُّل ُّ
ال�شكر والتَّقدير وال َّدعوات ال�صادقة ب�أن يبارك اهلل يف
جهودهم ،ويي�سر �أمورهم يف حتقيق غاياتهم النبيلة.
لعل مما ي�ؤ�سف له ،ويحز يف �ضمري كل غيور على دينه ولغته �أن يدرك �أعداء الأمة
«�أهمية اللغة العربية وخطورتها ومنزلتها يف الإ�سالم ،ويف فهم كتاب اهلل و�سنة
ر�سوله ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ فكان من �أهم حماوالتهم �إ�ضعاف �صلة امل�سلم بلغته
َّم�سك بها»(((.
العربية ،و�إ�ضعاف �شعوره ب�ضرورة الت ُّ
كما جنح �أعداء الأ َّمة العربية والإ�سالمية يف م�ساعيهم وحمالتهم املتكررة يف
((( ملاذا اللغة العربية؟� ،ص .17
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ترويج فكرة لقيت رواج َا وقب َ
وال ـ وللأ�سف ـ عند بع�ض �أ�صحاب الفكر وال َّثقافة من
�أبناء �أمتنا العربية والإ�سالمية ،وهي �أنَّ اللغة العربية غري قادرة على م�سايرة ركب
العلوم ،و�أ َّنها لي�ست لغة علم ،و�أ َّنها عاجزة يف ع�صرنا احلا�ضر عن القيام مبا كانت
َّخ�ص�صات العلم َّية ،فهي لي�ست لغة الع�صر ،بل لغة
تقوم بها من ال َّت�أليف بها يف الت ُّ
مرحلة �أ َّدت دورها على خري وجه فيما م�ضى ،و�أ َّما يف ع�صرنا احلا�ضر فقد �آن
الأوان لبنيها واملتكلمني بل�سانها �أن يعرتف بعجزها وق�صورها عن م�سايرة ال َّركب،
وق�صارى ما ت�صل �إليه �أن تكون لغة امل�شاعر والعواطف ،فلنا �أن نكتب بها ق�صيدة
ع�صماء� ،أو مقالة �أدبية� ،أو رواية متعددة الف�صول ،و�أ َّما ما عدا ذلك فال �ضري �أن
نعرتف بعجزها وق�صورها ،و�أن نعرتف بتم ُّيز اللغات الأجنبية ،و�أن ن�س ِّلم للغات
الأجنبية ب�أ َّنها لغة العلوم واملعارف املتعددة واملتنوعة التي تواكب هذا الع�صر الذي
نعي�شه ،الذي ي�شهد ثورة علمية يف جميع املجاالت(((.
لغتنا العربية لي�ست قادرة على م�سايرة ركب العلوم وح�سب ،بل متميزة يف كونها
وعاء للعلوم ،ولغة لكل الفنون ،وقد بد�أ مت ُّيزها حني نزل قول اهلل تعالى( :ﭻ ﭼ
رب العاملني لغ ًة لكتابه العزيز ،فجاءت حم َّملة
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ)((( ،حني اتخذها ُّ
بكثري من اخل�صائ�ص الأ�سلوبية ،وال ُّنكت البيانية ،والأ�سرار البالغية بلغت به ح َّد
الإعجاز ،ف�أعجزت الف�صحاء ،و�أخر�ست البلغاء ،وجاء التَّحدِّ ي لل َّثقلني جميع ًا �أن
ي�أتوا مبثله ،وحكم عليهم بالعجز عن الإتيان مبثله ومبعار�ضته يف قوله (:ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ)(((.

َّخ�ص�صات
كما جاء يف القر�آن الكرمي ذكر لبع�ض العلوم ب�شتَّى املعارف والت ُّ

((( ينظر :الإعالم العربي وحتديات العوملة� ،ص.9
((( �سورة العلق ،الآية.1
((( �سورة البقرة ،الآيتني  23ـ .24
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تف�صي ًال و�إجما ًال؛ ولذا كان من وجوه �إعجازه الإعجاز العلمي� ،إ�شار ًة �إلى احتوائه
على م�سائل علمية ،بل �إنَّ كثري ًا منها مل ُيعرف ومل ُيك�شف � َّإل يف الع�صر احلديث بعد
تق ّدم و�سائل املعرفة ،وتطور �سبل البحث؛ نتيجة للتَّطور املعريف لل�شعوب واملجتمعات،
ونظري ما ُبذل من الأوقات والأموال يف �سبيل العلم واملعرفة(((.
وقد جاء ذكر هذه العلوم واملعارف وبيانها ب�أ�سلوب علمي بليغ ،وبل�سان عربي مبني
مت َّيزت به اللغة العربية ،بلغت به ح َّد الإعجاز ،فلم تقف اللغة العربية عاجزة وال
قا�صرة عن بيان مرادها ،بل كانت لغ ًة معجزة يف احلديث عن العلوم ُ
وط ُرق املعرفة.
وقناعتنا باللغة العربية وقدرتها لي�س على م�سايرة العلوم ،بل على �سبق اللغات
الأخرى ،وف�ضلها عليها يف هذا اجلانب ،وهذا االقتناع لي�س �أمر ًا عاطفي ًا ،وال ديان ًة
فح�سب ،مع �أنَّ لغتنا العربية من الدين ،وتعاطفنا معها �أمر نظهره ،وال نكتمه ب ْل َه �أن
ننكره ،وال لوم علينا يف ذلك وال عتبَ ،ب ْي َد �أنَّ حديثي هنا عن اللغة العربية �سيكون
حديثا علمي ًّا.
ويجب �أن نعلم علم ًا يقينا �أنَّ اللغة العربية من الدين ،و�أ َّنها جزء من هويتنا،
وعنوان ثقافتنا ،يقا�س تق ُّدمنا بتق ُّدمها ،ويظهر مت ّيزنا بتم ّيزها ،فارتقا�ؤنا مرهون
باالرتقاء بها ،فعلينا �أن نرفع بها ر�أ�س ًا ،و�أن ن�شرف باالنتماء �إليها ،وتعتز بها حديث ًا
وكتاب ًة ،فهي مظهر من مظاهر متا�سك الأمة العربية ،و�صورة من �صور عزَّتها فال
عزَّة للأ َّمة العربية وال ن�صر بدون اعتزاز بلغتها العربية ،وم�ؤازرة لها يف جميع
املجاالت ،ويف كافة املجاالت العلمية ،بل واحلياة اليومية لدى �أبنائها(((.
وث َّمة ارتباط وثيق بني عزَّة الأ َّمة ونه�ضتها وبني لغتها ،فهي ل�سانها ال َّناطق،
املبني عنها ،املف�صح عن هويتها ،فت�ضعف اللغة ب�ضعف قومها ،وتع ّز بعزّتها؛ ولذا
فانح�صار اللغة و�ضعفها انعكا�س للحالة التي تعي�شها الأمة ،ومظهر من مظاهر
تخلُّفها ،وم�شيها ذليلة خلف الأمم تابع ًة لها يف �أفكارها ولغتها ،فهل نحن قادرون
((( ينظر :البيان يف �إعجاز القر�آن� ،ص.258
((( ينظر� :أهمية احلفاظ على اللغة العربية يف ع�صر العوملة� ،ص.34
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على قيادة الركب؟ و�أن نكون قادة هذا الع�صر الذي نعي�ش فيه؟ ،ف�إذا مل نكن
قادرين على ذلك ،فلغتنا �أي�ض ًا لن تكون قادرة على م�سايرة ركب العلوم ،فهي
انعكا�س حلالنا ،وموقفنا من عدونا ،ولن تكون لغتنا لغة علم ،لغة عزيزة و�أهلها
�ضعفاء ،يقبعون يف م�ؤخرة ال َّركب ،ي�أمترون ب�أمر عد ِّوهم ،وعنه ي�صدرون ،فنحن
ولغتنا وجهان لعملة واحدة ،يعتزان جميع ًا� ،أو ي�ضعفان جميع ًا!.
ولذا ف�إنَّ «واقع اللغة العربية اليوم يت�أ ّثر كثري ًا بواقع امل�سلمني ،فهي تقوى بقوتهم،
وت�ضعف ب�ضعفهم ،ولك َّنها تبقى يف امليدان ت�صارع التحدِّ يات ،تبقى حية غنية
بكل خ�صائ�صها مهما ُ�ضيق عليها� ،أو غزاها الظاملون ،ومهما ا�شتد املكر والكيد
لتوهينها� ،أو عزلها عن امليدان»(((.
كيف ال تكون اللغة العربية قادرة على م�سايرة العلوم وقد نزل القر�آن بها؟! ف�إذا
كان القر�آن الكرمي باقي ًا �إلى قيام ال�ساعة ،حمفوظ ًا بحفظ اهلل له ،ف�ستظ ُّل لغته
كذلك باقية خالدة ،و�ستظ ُّل لغته متجدِّ دة حمافظة بخ�صائ�صها ومزاياها.
وكما �أنَّ القر�آن الكرمي �صالح لكل زمان ومكان ،فكذلك لغته ،رغم �أنف
احلاقدين ،وجهل اجلاهلني ،وهذا ي�ضاعف م�س�ؤولية �أبناء هذه اللغة ،فال يكفي
التَّغ ِّني ب�أجمادها ،وتعداد خ�صائها ،ما مل نكن قادرين على ترجمة ذلك كله يف واقع
علمي ي�شهد بتميزها ،ويقطع الطريق على كل جاحد وحاقد.
كما �أنَّ نزول القر�آن بها ف�ض ًال يف كونه مفخرة لها ودلي ًال قاطع ًا على ق َّوتها
وخلودها ،فهو يف الوقت نف�سه ي�ضاعف م�س�ؤولية �أبناء الأمة العربية والإ�سالمية �إلى
َّم�سك بها ،واالعتزاز بها واالفتخار ،وتطويع جميع العلوم والفنون لها ،ب�أن ُتكتب
الت ُّ
بحروفها ،وتدر�س بل�سانها.
و�أ َّنى للغة اختارها اهلل وعا ًء لكتابه املبني �أن تكون عاجزة وقا�صرة عن م�سايرة
الركب؟! وكيف ال تكون لغة العلم والفنون كلها بجميع تخ�ص�صاتها؟! لي�س هو ـ ور ِّبي
ـ عجز ًا فيها ،لك َّنه عجز يف �أبنائها املنت�سبني لها ،و�ضعف يف اعتزازهم بها ،و�إال
((( ملاذا اللغة العربية؟� ،ص.15
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فاللغة العربية قادرة ،كما �أ َّنها خري لهم لو كانوا يعلمون.
كيف تعجز اللغة العربية الآن وقد كانت �شاخمة قادرة ،وبها ُكتبت العلوم ،و�أ ِّلفت
امل�ؤلفات يف جميع التخ�ص�صات؟! مما ي�ؤ ِّكد �أنَّ عجزها لي�س عجز ًا ذاتي ًا ،بل هو
تخاذل بنيها ،و�ضعف يف من�سوبيها ،وهزمية من عند �أنف�سهم ،ولغتهم العربية براء
من ذلك كله.
ولي�س من العدل يف �شيء �أن تتَّهم اللغة العربية بالعجز وال َّنق�ص والق�صور ،ب�سب
عجز بنيها وذويها ،وامل�صيبة التي جننيها على لغتنا اخلالدة �أنَّ عجزنا وق�صورنا
يف احلديث عنها ،واالهتمام بها ين�سحب عليهاُ ،
فتمي بالعجز ،وما هو �إال عجزنا،
و ُترمى بال َّنق�ص وما هو �إال نق�صنا وق�صورنا عن القيام بها وبحقها وتقدميها يف
كل حمفل ،وخدمتها كما ينبغي ،فمواقفنا جتاه لغتنا ي�ؤ ِّثر عليها �سلب ًا و�إيجاب ًا،
مما ي�ضاعف م�س�ؤوليتنا جتاهها ،وبذل الأوقات والطاقات خدم ًة لها ،ويف �إبراز
َّ
حما�سنها ،وبيان متيزها يف ا�ستيعابها جميع العلوم والفنون.
ولي�ست م�شكلة اللغة العربية مع اللغات الأخرى ،وال مع غري ال َّناطقني بها،
م�شكلتها معنا نحن �أبناء اللغة العربية ،املنت�سبني �إليها ،املتحدثني بها ،فنحن من
ُيعلي قدرها ،ويربز �ش�أنها حتدث ًا بها واعتزاز ًا ،كما �أ َّننا �سبب رئي�س يف �إق�صائها،
ويف احلكم عليها بالعجز والق�صور يف م�سايرة ركب التَّق ُّدم ،ويف عجزها �أن تكون
لغة العلوم واملعارف على تع ُّددها وتن ُّوعها قدمي ًا وحديث ًا.
ولذا ف�أعظم و�سيلة ـ يف نظري ـ يف بيان قدرة اللغة العربية على ا�ستيعابها ل�شتَّى
املعارف والعلوم ،هو موقفنا نحن �أبناء اللغة العربية من اللغة نف�سها ،ونظرتنا لها،
لنكمل نق�صها� ،أو ن�سرت عوارها،
فهي لي�ست ناق�صة حتى ن�أتي نحن يف هذا الع�صر؛ ِّ
ولي�ست �ضعيفة حتى حتتمي بنا ،وت�ستند �إلينا ،لنمنحها من �أنف�سنا قوة وعزة،
ففاقد ال�شيء ال يعطيه ،ولو ا ّدعى ذلك و�أراده؛ ولذا فال تريد م َّنا لغتنا العربية �إال
االعتزاز بها ،واالقتناع بقدراتها ،ومبا حباها اهلل من مزايا وخ�صائ�ص ،ومبا �أودعه
اهلل فيها من الإمكانيات والقدرات ما لي�س يف غريها ،وحني تكون هذه قناعتنا بها،
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ف�سيتغي حالنا معها ،ويف طريقة تعاملنا ونظرتنا �إليها ،و�سنقف يف
ونظرتنا �إليها،
َّ
كل حمفل بكل �شموخ واعتزاز يف احلديث بل�سانها ،ويف بيان خ�صائ�صها.
وك� ِّأن بل�سان حالها يقول :ال �أريد منكم �أن تقنعوا الأباعد والأعاجم بقدرتي
على م�سايرة ركب العلوم ،بل �أقنعوا �أنف�سكم وبنيكم بقدراتي ،وال �أريد منكم �سوى
االعتزاز بي ،و�أن �أكون املق َّدمة يف كل حمفل ،و�أن �أكون لغة العلوم وحديث املجال�س،
وحني تكون هذه هي نظرتنا �إلى لغتنا ،وهذا هو اعتزازنا بها وافتخارنا ،ف�سنكون يف
غنى عن �أن نثبت للآخرين قدرتها ومت ُّيزها ،ويف التَّطبيق غنية عن التَّنظري ،والفعل
�أقوى �أثر ًا من كل قول بليغ.
كما �أنَّ اللغة العربية �شجرة مثمرة معطاء� ،أ�صلها ثابت وفرعها يف ال�سماء ،ت�ؤتي
�أكلها كل حني ب�إذن ربها ،حني جتد ال ِّرعاية والعناية بها من ذويها ،وال ب َّد لهذه
ال�شجر من االهتمام بها ،و�سقايتها وتغذيتها ،ويكون ذلك من خالل ما ي�أتي:
�أو ًال ـ الإفادة من الأنظمة والقوانني :فما معنى �أن تكون اللغة العربية اللغة
ن�ص على ذلك ال ِّنظام الأ�سا�سي للحكم يف اململكة العربية
الر�سمية للبالد ـ كما َّ
ال�سعودية ـ ثم ال تكون هي نف�سها لغة العلوم واملعارف ،واللغة َّ
ال�شاخمة يف التَّدري�س
يف اجلامعات ،ويف و�سائل الإعالم؟ � ُّأي تناق�ض ّبي يف ذلك! فال ب َّد من توظيف
ال ِّنظام يف خدمتها ،و�إنَّ اهلل ليزع بال�سلطان ما ال يزع بالقر�آن.
العلمي :ومن مظاهر مت ُّيز اللغة العربية يف خدمة العلم الكتابة
ثانياً ـ ال َّن�شر
ّ
بها ،وهو �أمر من الأهمية مبكان ،فعلى املنت�سبني �إلى اللغة العربية الغيورين عليها
وال�سعي احلثيث والعمل اجلاد
الدعوة �إلى ن�شر بحوث �أبناء العربية باللغة العربيةَّ ،
على �إيجاد �أوعية ن�شر باللغة العربية ،لها قواعدها و�ضوابطها و�أ�س�سها العلمية،
بعيد ًا عن ال َّرك�ض واللهاث خلف التَّ�صنيف العاملي للن�شر بلغة غري لغتنا ،فنحن ـ
واحلالة هذه ـ نخدم لغتهم واقت�صادهم ،وال نخدم لغتنا ،بخالف لو كان لنا �أوعية
ن�شر باللغة العربية ،وث َّمة جهود تذكر وت�شكر يف هذا ال�سياق يف تعزيز �أوعية ال َّن�شر
باللغة العربية ،ولكننا نطمح �إلى املزيد ،و�إلى تعزيزها ودعمها معنوي ًا ومادي ًا.
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ثالثاً ـ توظيف و�سائل الإعالم يف خدمة اللغة العربية :فللإعالم �أثر كبري يف تعزيز
اللغة العربية ،ويف تقدميها يف �أجمل معر�ض ،ويف كل حمفل .وعلى عاتق الإعالم
والقائمني عليه تقع امل�س�ؤولية الكربى ،والأمانة العظمي يف �إبراز اللغة العربية،
حتدث ًا بها ودعوة �إليها ،من خالل الربامج التي يقدمها املخت�صون عن اللغة العربية،
يف بيان خ�صائها ،وما مت َّيزت به ،على م ِّر الزَّمان والع�صور ،ويف �إقامة ال َّندوات
وحلقات ال ِّنقا�ش عن اللغة العربية ي�شارك فيها املهت ّمون بهذا اجلانب ،ويتحدثون
فيها بلغة علمية ،وباحلقائق والأدلة والأرقام والإح�صائيات عن متيز اللغة العربية
يف هذا املجال ،بعيد ًا عن الإن�شائية والواقع الذي نعي�شه ،وتعي�شه لغتنا العربية(((.
رابعاً ـ اجلانب االقت�صادي ،وحاجة �سوق العمل ،وربطه باللغة العربية حت ّدث ًا
ي�صح يف عاملنا العربي لدى حديثنا عن االقت�صاد ،وعن حاجة �سوق
و�إتقان ًا :وال ّ
العمل �أن تكون اللغة العربية مبن�أى عن ذلك كله ،فهي جزء من اقت�صادنا ،يقوى
بقوتها ،وي�ضعف ب�ضعفها ،بيد �أنَّ الواقع على خالف ذلك وللأ�سف ،فحني يتح َّدث
وييممون �شطر اللغات
�أهل االقت�صاد يجعلون لغتهم العربية خلف ظهورهمِّ ،
الأجنبية ،وال يخفى �أهمية االقت�صاد ،وقوة ت�أثريه ،فيجب توظيف ذلك يف خدمة
اللغة العربية ،يف التَّح ّدث بها �أو ًال ،ب�أن تكون اللغة ال َّر�سم َّية للحديث حتى مع الوفود
الأجنبية .كما �أنَّ اللغة العربية جمال ا�ستثمار ،مبا حتويه من العلوم واملعارف ،ومبا
املتخ�ص�صني فيها وال َّناطقني بها ،ومن املهم
متلكه من ر�صيد علمي ،ف�ض ًال عن
ِّ
الإفادة منه اقت�صادي ًا ،و�سيعود �أثر ذلك ونفعه على اللغة العربية ،وهذ جمال خ�صب
للمخت�صني ،ودعوة لأهل االقت�صاد من الإفادة من اللغة العربية يف هذا املجال� ،إال
�أنَّ الواقع ي�شهد بخالف ذلك ،فال نرى من بع�ض �أهل االقت�صاد اعتزاز ًا بلغتهم،
وال توظيف ًا لها يف املحافل املحلية والعاملية ،بل على ال َّنقي�ض من ذلك �أحيان ًا ،يتجلى
ذلك جلي ًّا لدى حديث بع�ضهم عن حاجة �سوق العمل ،ف�صار ذلك ذريعة �إلى �إق�صاء
تخ�ص�صاتها ،بحجة �أنَّ �سوق
اللغة العربية ،بل دعوة �إلى التَّخ ُّفف منها ،ومن بع�ض ّ
يتخ�ص�ص فيها لن يجد وظيفة بعد
العمل ال يحتاجها ،وال �أحد يطلبها ،و�أنَّ َمنْ
َّ
((( ينظر :اللغة العربية والإعالم� ،ص.44
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تخرجه ،وهم بهذا املوقف امل�شني ير�سلون ر�سائل �سلبية ت�صريح ًا وتلميح ًا ب�ضرر
تعلُّم لغتهم العربية ،و�أ َّنها لن تفيدهم يف حياتهم املعي�شية ،فيكون تعلُّمها �ضرب ًا من
�ضياع الوقت ،ومن بعرثة الأموال واجلهود ،و�صرفها فيما ال نفع فيه على الأفراد
وعلى املجتمعات العربية �سواء ب�سواء ،وكم ُظلمت لغتنا العربية ب�سبب هذا املنطق
اخلطري ،مع �أنَّ الأمر على ال َّنقي�ض من ذلك متام ًا ،فحتى من الناحية االقت�صادية
ـ ّ
بغ�ض ال َّنظر عن اجلوانب الأخرى ـ فاللغة مورد من موارد املال ،وم�صدر من
م�صدر ال َّدخل الوطني والقومي لو �أح�سنوا ا�ستغاللها ،و�أجادوا توظيفها ،وفيها
من املحا�سن واملكا�سب والإيجابيات ما ميكن حتويله �إلى م�شاريع جتارية ،و�أعمال
اقت�صادية ،ولكن �أ َّنى لهم ذلك وهم �أبعد ال َّنا�س عن علوم اللغة العربية ومنافعها،
وخ�صائ�صها التي متيزت بها عن �سائر اللغات الأخرى.
خام�ساً ـ اللغة العربية وتقنية املعلومات ،وبرامج الأجهزة الذكية :نحن يف ع�صر
التَّقنية واملعلومات ،فيجب �أن يكون للغة العربية ن�صيب يف ذلك ،ومما يجب التَّن ّبه
�إليه ،واحلديث عنه يف هذا املقام طبيعة الع�صر الذي نعي�ش فيه ،فهو ع�صر
املعلومات والتَّقنية واالت�صاالت ،وي�شهد العامل ثورة علمية ،وت�سابق حمموم يف جانب
التَّقنية واالت�صاالت والربجمة والأجهزة الذكيةّ ،
وبغ�ض ال َّنظر عن �أثرها وت�أثريها
املهتمني والغيورين على اللغة العربية الإفادة من هذه
الإيجابي وال�سلبي �إال �أنَّ على ِّ
الثورة املعلوماتية ،وتوظيفها يف خدمة اللغة العربية ،من خالل الربامج والتَّقنيات
التي تخدم اللغة العربية ،وتع ّرف ال ّنا�س مبو�ضوعاتها وجماالتها وتق ّربهم �إليها،
وت�س ّهل لهم الإفادة منها والرجوع �إليها ،وث َّمة جهود ُتذكر و ُت�شكر يف هذا املجال من
بع�ض الغيورين على لغتهم اللغة العربية� ،إال �أنَّ ّ
الطموح �أكرب من الواقع الذي نعي�شه
بكثري ،ولي�س لأهدافنا غاية تقف عندها ،ويجب �أن يكون العمل بقدر الطموح ،و�سمو
الهدف.
�ساد�ساً ـ اللغة العربية والتعليم اجلامعي :ويف حديثنا عن اللغة العربية والعلوم
ي�صح �أن نغفل �أهم َّية اجلامعات ،و�أثرها البارز واملهم يف تعلم اللغة العربية
ال ّ
ال�سبق يف
وتعليمها ،فهي من �أهم احلا�ضنات للعلم والعلماء ،ولها ال ِّريادة وق�صب َّ
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تعليم الطالب �شتَّى املعارف ،وجميع العلوم بكل تخ�ص�صاتها و�شتى علومها ،مهما
َّخ�ص�ص واملجال الذي يدر�س فيه الطالب ،كيف ال يكون ذلك و «وجامعات
كان الت ّ
البالد العربية ب�أ�ساتذتها وطالبها �أول من تقع عليهم م�س�ؤولية �إحياء اللغة العربية،
وجعلها لغة العلوم والثقافة ،والدر�س والتعليم كما كانت �سابق ًا يف احل�ضارة العاملية
ال�سامقة»(((.
ومما هو معلوم ـ �أو مما ينبغي �أن ُيعلم ـ �أنَّ ال ُّنهو�ض باللغة العربية ،واالرتقاء
بها يف م�صاف اللغات الأخرى ،ويف توظيفها يف اجلانب العلمي والتّقني؛ يقع على
ي�صح �أن تكون اجلهود يف خدمة اللغة
عاتق ال ُّدول وامل� َّؤ�س�سات ،ولي�س الأفراد ،فال ّ
العربية جهود ًا مبعرثة ،وال اجتهادات فردية ،وال حماوالت ُتق َّدم على ا�ستحياء
يعرتيها ال َّنق�ص ،وتعزوها احلاجة ،وينق�صها ال َّدعم املادي واملعنوي ،فال ب َّد من
تكاتف اجلهود وت�ضافر الأموال َّ
والطاقات ،وال ب َّد �أن تكون للدول العربية وقياداتها
وم�ؤ�س�ساتها وجميع قطاعاتها التَّعليمية وغريها �أثر بارز وجهد كبري يف خدمة اللغة
العربية ،جهد يليق باللغة العربية ،ويوازي مكانتها ،وحينها وبقوة النظام واجلهات
الداعمة �سنثبت للعامل �أجمع �أنَّ لغتنا العربية لغة علم و�سيادة وريادة ،و�أ َّنها جديرة
بكل ما قيل عنها ويقال من �أو�صاف العظمة واجلالل ،و�أ َّنها حق ًا قمينة �أن تكون لغة
القر�آن الكرمي ،وما ُبذل فيها وما ُيبذل كان يف مكانه ويف م�صرفه ال�صحيح.

وختامًا:
حديثنا عن لغتنا العربية هو حديث عن الهوية ،وحديث عن َّ
الذات ،وحديث عن
وجودنا وبقائنا بني الأمم ،وعليه فيجب االعتناء ب�أمرها ،واالهتمام ب�ش�أنها ،وال
ي�ص ُّح �أن يكون حديثنا عنها واهتمامنا بها مرتبط ًا مبنا�سبة� ،أو بيوم يف ال�سنة� ،أو
ب�أي حدث �آخر ،وك�أنَّ حديثنا عنها �أداء واجب� ،أو ا�ستجابة ل�صوتها اخلافت يف
((( تعريب العلوم و�أ�سلمتها� ،ص.23
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�ضمائرنا ،وك�أ َّننا بتلك اجلهود اخلجولة ن�س ِّكتُ �صوتها� ،أو ن�ض ِّمد جرحها مب�س ِّكنات
ال تغني فتي ًال .لغتنا العربية لي�ست بحاجة �إلى يوم عاملي� ،أو حدث يذ ِّكرنا بها ،فهي
معنا ت�أكل وت�شرب ،وتقوم وتقعد ،ويجري حبها يف عروقنا ،ويف نب�ض قلوبنا ،ويجب
االهتمام بها ،واحلر�ص عليها ،بقدر حبنا لها ،وبقدر مكانتها ،وعلو قدرها ،و�سمو
كعبها على لغات الأر�ض جميع ًا.
فهذه هي نظرتنا للغتنا العربية ،وتلك هي قناعتنا ،وال ي�ضرينا وال ي�ضريها نظرة
اجلاهلني �إليها من �أبنائها ،ف�ض ًال عن مواقف احلاقدين وحا�سديها من �أعدائها.
حفظ اهلل لغتي ،وحفظ �أهلها املنت�سبني �إليها ،املتحدثني بها ،واهلل �أ�س�أل �أن
يبارك يف جهود القائمني عليها ،وي�سدد خطاهم ،ويوفقهم يف خدمتها .واحلمد اهلل
الذي بنعمته تتم ال�صاحلات.
واهلل �أعلم و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم ت�سليما
كثري ًا.

مراجع الدراسة:
•الإعالم العربي وحتديات العوملة� ،صقر تركي (القاهرة :وزارة الثقافة
امل�صرية1998 ،م).
•اللغة العربية والإعالم ،حممد �سامل ر�شاد (القاهرة :دار املنار للطبع
والن�شر والتوزيع 2003 ،م).
•�أهمية احلفاظ على اللغة العربية يف ع�صر العوملة ،عبداهلل بن حمد احلقيل،
جريدة اجلزيرة القطرية ،رقم العدد ( ،)14666نوفرب 2012م .
(ع َّمان :دار عمار
•البيان يف �إعجاز القر�آن� ،صالح عبدالفتاح اخلالدي ،طَ 3
للن�شر والتوزيع1413 ،هـ).
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•تعريب العلوم و�أ�سلمتها� ،أبو بكر �أحمد ال�سيد ،ط( 1الكويت :دار القلم،
1409هـ).
•ملاذا اللغة العربية؟ ،عدنان ر�ضا النحوي ،ط( 1الريا�ض :دار النحوي للن�شر
والتوزيع1418 ،هـ).
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واقع اللغة العربية

فــي المجاالت العلمية والتقنية
د.عبداهلل بن محمد بن مهدي
األنصاري
األستاذ المشارك بقسم النحو
والصرف وفقه اللغة
كلية اللغة العربية ـ جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ملخص البحث:
تناول البحث واقع اللغة العربية يف جمال العلم والتقانة احلديثة ،منط ِل ًقا من
مكانة اللغة العربية و�سماتها املميزة لها من بني اللغات ،مكتف ًيا ب�أهمها ،وهي :كونها
لغة �آخر ر�سالة �سماوية َ
عالية لأهل الأر�ض يف كل زمان ومكان ،وما لها من تراث
غني بالن�صو�ص الف�صيحة املحافظ عليها من التغيري والتحويل عرب القرون ،و ُت َع ُّد
تلك الن�صو�ص من �أهم منطلقات الدرا�سات التطويرية لهذه اللغة يف املجال العلمي
وغريه ،ثم ما تتمتع به اللغة العربية من خوا�ص لغوية ذاتية جعلتْها �أقرب اللغات
اللغوي ،وما لها من نظام قاعدي من�ضبط يكفل لها املعيارية،
العاملية يف الكمال
ّ
وتو�ص ْلت
علمي هائل يف غالب املجاالت العلمية املعروفةَّ ،
وما جرى بها من بحث ٍّ
أخر ملكانتها يف هذا الع�صر؛
الدرا�سة �إلى �أنّ ما ج َّد على العربية من انح�سار وت� ٍ
�ضعف
مل يكن ب�سبب ٍّ
علمي ،ولكنه ب�سبب ما طر�أ على �سلطان �أهلها من ٍ
لغوي وال ٍّ
� َّأخرهم عن حلوق َر ْكب احل�ضارة احلديثة ب�أدواته وو�سائله اللغوية وغريها ،وال
�سيما يف املجال التقاين احلديث.
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ُمقَ ّد ٌ
هدة:
مة ُم َم ِّ
�إنَّ اللغ َة هي البيانُ

الذي علمه اهلل للإن�سان � ْإذ خلقه ،قال اهلل تعالى( :ﭷ

ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ)(((� ،أي َع َّلم جن�س
ليفيده غ َريه وي�ستفيد
الإن�سان الإبان َة عن املعاين التي يريدها ،والتعب َري عما يف نف�سه َ
هو((( ،وبهذا البيان متيز جن�س الإن�سان عن �سائر احليوان ،وذلك �أن البيان هو
املنطق الذي هو ال�صلة بني الإن�سان وبني جن�سه ،وبه ُي ِّعب عن عقله وت�صرفاته
وحكمته ،فعلمه اهلل ما ينطق به و ُيفهم غريه ما عنده ،وفيه �إ�شارة �إلى متيزه بالعلم
عن غريه(((.
و ُت َع ُّد اللغ ُة َ�شريانَ حيا ِة �أهلها؛ مبا متدهم به من علوم ومعارف ،وبا�ستعمالهم
لها يف توا�صلهم و�أن�شطتهم يف كل جماالت احلياة ،وبها ُيد ِّونون تاريخهم وم�آثرهم،
وح َ�ص ِرها،
وبها يت�صل �آخ ُرهم ب�أولهم ،وباللغة تنطلق الأل�سن من خر�سها ِ
وع ِّيها َ
ُ
والعقول من ركودها ،وال ِف ْك ُر من جمو ِده ،فهي �أهم مقومات بناء الأمم وتنميتها،
وارتقائها وتطورها ،وبنا ِء العالقات بني �شعوبها ،وهي وعاء العلم واملعرفة.
ومن �ش�أن اللغات التَّط ّو ُر من حال �إلى حال ،بت�أثري ما يحيط بها من �ش�ؤون احلياة،
وما يطر�أ على جمتمعاتها من عوامل خارجية� ،أو بيئي ٍة� ،أو اجتماعية وثقافية
و�سيا�سية واقت�صادية وجغرافية ،ونحو ذلك ،كما تتطور بت�أثري ما يكون لها من
خ�صائ�ص ومقومات داخلية يف اللغة نف�سها ،تتعلق بدالالت �ألفاظها� ،أو ب�أبنيتها� ،أو
برتاكيبها� ،أو مبجازاتها و�آفاق ا�ستعمالها� ،أو �أنظمتها التداولية واخلطابية.
ا�ستنارت بها
وبعد نزول القر�آن الكرمي تطورت اللغة العربية تطو ًرا هائ ًال ،حتى
ْ
�سلطان
دت به من
الدنيا كلُّها ،مبا �صاحبها من نور الوحي الذي نزل بها ،ومبا ت�أ َّي ْ
ِ
امل�سلمني َ
وغ َلب ِتهم على �سائر الأمم ،فتفتقت العلوم واملعارف عند �أهلها ،ف�أبدعوا
((( �سورة الرحمن ،الآيات (.)4-1
((( ينظر :التحرير والتنوير ،233/27،وتف�سري الرازي.76/29 ،
((( ينظر :تف�سري الرازي.76/29 ،
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فيها وبرعوا يف كل فنٍّ  ،واقتب�س منها َ
العال فجعلوا يطورون الدرا�سات يف لغاتهم،
حتى �إذا �ض ُعف امل�سلمون وانح�سر �سلطا ُنهم ،بد�أ ّ
يدب يف ج�سم اللغة العربية
ال�ضعف ّ
وجعلت معاول الهدم تتناولها ،وت�ضرب ُبنيانها ،وتثري عليها القتار،
�شي ًئا ف�شي ًئا،
ْ
�صوب ،رغبة يف طم�س معاملها وزعزعتها
وتتجاذبها و ُتهيل عليها الرتاب من كل ٍ
عن مكانتها ،غري �أنهم �ألفوها قا َّر ًة رزين ًة غري م�ستكينة ،فما َف َّل ح ُّدها ،وال انثلم
ُ
حو�ضها؛ لأنها يف ِحمى القر�آن الكرمي ،وال�سنة ال�شريفة ،والرتاث الإ�سالمي الزاخر
الفاخر ،واملوروث العربي من الآداب الوافرة الزاهرة النادرة.
ولكن �أعداء الإ�سالم ا�ستطاعوا عزل العربية عن املجاالت احليوية امل�ؤثرة يف
احل�ضارة الإن�سانية ،و�أهمها املجال العلمي التطبيقي ،فحينما هيمنوا على َ
العال
الإ�سالمي ف َر ُ�ضوا لغا ِتهم الأعجمي َة يف التعليم و�ش�ؤون احلياة العامة ،وا�ضطهدوا
اللغة العربية؛ لأجل �أن يتمكنوا من ال�سيطرة على الإنتاج الفكري ،ف�إن اللغة �أكرب
م�ؤثر يف الفكر الإن�ساين.
حقيقــة العربية ومكانتها:
تعتلي اللغة العربية الذروة العليا يف خ�صائ�صها اللغوية ،يف �أ�صواتها ومفرداتها،
ويف ت�صريفها وا�شتقاقها ،ويف تراكيبها و�إعرابها ،ويف قواعدها الإمالئية
وخطوطها ،ويف نطقها و�أدائها ،ويف منطقها وواقعيتها ،ويف بالغتها وداللتها ،ويف
�أوزانها ال�شعرية ،و�إيقاعاتها وقوافيها ،وال ُتع َلم لغ ٌة توازيها يف �شيء من ذلك ،وقد
ذكر علماء العربية �ضرو ًبا مما اخت�صت به العربية دون �سائر اللغات ،وذكروا من
إعراب ،والتو�س َع يف املجاز ،وكرث َة املرتادفات ،وغزار َة امل�شرتك
ُجملة ما متتاز به :ال َ
عجزًا؛
اللفظي ،حتى قيل �إن اهلل تعالى اختار اللغة العربية لكتابه الذي �أنزله ُم ِ
لهذا ال�سبب((( ،ونقل ابن فار�س عن بع�ض العلماء �أنه قال�« :إنّ �أحدً ا ال يقدر �أن
يرتجم القر�آن �إلى غري العربية ،كما ُترجمت الإجنيل عن ال�سريانية �إلى احلب�شية
والرومية ،و ُترجمت �سائر كتب اهلل �إلى العربية؛ لأن العجم مل تت�سع يف املجاز ات�ساع
((( ينظر :ال�صاحبي� ،ص ،41واملزهر.327-324/1 ،
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العرب»((( .والواقع ي�صدق هذه املقولة ،ف�إ ّنا مل جند �أحدً ا ا�ستطاع نقل القر�آن �إلى
غري العربية منذ نزل ،بل ال جند �أحدً ا ي�ستطيع �أن ينقل الأ�ساليب العربية يف �سائر
الكالم �إلى اللغات الأخرى على طريق التطابق والتماثل ،و�إمنا ينقلون املفاهيم نق ًال
عام ًا.
وقد ات�سعت اللغة العربية لنقل العلوم واملعارف على تنوعها واختالفها ،وترجم
العلوم واملعارِف من اللغات الأخرى ،ومل يجد العرب يف �أيام ق َّوتهم حاجة
ال َّنا�س بها َ
�إلى اال�ستيعا�ض عن العربية بغريها لأجل نقل العلوم وتعليمها ،والدليل على ذلك
كتبهم التي جندها يف علوم الطبيعة والطب والفلك والرتبية وال�سلوك ،وال�سيا�سة
واالجتماع ،والل�سانيات بعامة ،وغري ذلك.
العرب غ َريهم من الأمم الأوروبية وغريها �إلى اكت�شاف الطريقة العلمية
ولقد �سبق ُ
القائم على املالحظة والتجربة ،والنظريات العلمية التي كانت
واملنهج التجريبي،
ِ
(((
ال�سبب الأول يف النه�ضة العلمية العاملية  ،ولوال ما �أ�صاب العربية بانهزام �أهلها
يف الأندل�س ،و�أمام التتار واملغول يف بغداد ،وامل�ستعمرين املف�سدين من الأوربيني،
ملا نه�ض العلم احلديث �إال باللغة العربية((( ،وهذا يدل داللة وا�ضحة على �أن تراجع
اللغة العربية يف املجاالت العلمية يف هذا الع�صر كان ب�سبب ظروف �أ�صابت �أهلها
وبيئتها ،ال ب�سبب نق�ص فيها �أو �ضعف يف مقوماتها اللغوية ،كما �سيتبني.
هذه حقيقة العربية ،وال ُتع َلم لغ ٌة على وجه الأر�ض بلغت هذا املبلغ ،كما ال ُتع َلم
حملت ر�سال ًة �سماوي ًة عامة جلميع �أهل الأر�ض غ ُري العربية ،وثبت لها من
لغة
ْ
العمومية ما مل يثبت لغريها ،حتى ورد يف �أثر مرفوع �إلى النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �أنه قال�« :إن العربية لي�ست لأحدكم ب� ٍأب وال �أُ ٍّم� ،إمنا هي ل�سان ،فمن تكلم

((( ال�صاحبي� ،ص.41
((( ينظر :العلوم عند العرب �أ�صولها ومالحمها احل�ضارية� ،ص.6
((( ينظر :اللغة العربية وحتديات العوملة� ،ص.99
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بالعربية فهو عربي»((( ويعني ذلك �أنها لغة عاملية ُت ِلحق َمن تكلم بها ب�أهلها ،وهذا
من خ�صائ�صها و�إن مل يكن منهم يف �أ�صله.
والعربية �أقرب اللغات و�أن�س ُبها للمنطق العلمي ،وال�سبب يف ذلك اطراد قيا�سها،
ُ
وات�سمت مبزيد من الكمال
قواعدها وقواني ِنها،
وان�ضباط
وقوة ِعللها وات�سا ُقها،
ِ
ْ
اللغوي ،وقد �أدرك ذلك َّ
اخت�صت
حذا ُقها من العلماء ،قال ابنُ جني�« :إن هذه اللغة ّ
مبزيد من َّ
يطت بها عالئق الإتقان
ال�شرف ،ومت ّيزت بخ�صائ�ص احلكمة ،و ِن ْ
وال�صنعة»((( ،وقال ابن منظور الأن�صاري�« :إنّ اهلل �سبحانه قد ك َّرم الإن�سان ّ
وف�ضله
العربي بالبيان على ِّ
كل ل�سان،
بالنطق على �سائر احليوان ،و�ش ّرف هذا الل�سان
َّ
وكفاه �ش َر ًفا �أنه به نزل القر�آن.(((»...
�إنَّ هذه اخل�صائ�ص واملميزات التي ثبتت للعربية تقت�ضي ال َّنظ َر من جديد �إلى
قوالب ع�صري ِة
حال اللغة العربية يف هذا الع�صر ،وما ُبذل من ٍ
جهود لو�ضعها يف َ
تالم�س الواقع امل�شاهَ د ،وتلتقي مع الدرا�سات اللغوية احلديثة لدى الأمم الأخرى
يف م�ساراتها ونتائجها ،وال �س َّيما ما يتعلق بالبحث اللغوي ،واال�ستعماالت العلمية
والتقنية ،ونحو ذلك مما ُت�سهم به اللغة يف �إنارة الفكر الب�شري ،بجديد غري
مرتاخ عن احلديث ،مما يواكب التطور احل�ضاري والتقني
مف�صول عن القدمي ،وال ٍ
احلديث.
ومما ينبغي لأهل العربي ِة حتدي ُد مواطن اخللل الذي �أ�صاب احلركة العلمية باللغة
العربية ،و�أ ّدى �إلى تقهقرها عن مكانتها العلمية؛ ب�سبب خمول �أهلها وت�أخرهم
وحتديد
عن غريهم يف جمال ا�ستعمالها وتطويرها علم ًّيا وفق متطلبات الع�صر،
ِ
العقبات والأ�سباب التي �أ َّد ْت �إلى هذا الت�أخر ،وت�شخي�ص احلال ملعرفة الواقع ،مع
البحث فيما ميكن اقرتاحه واتخاذه لعالج هذه امل�شكلة وتاليف ذلك الق�صور.
(((	�أورده ابن تيمية ـ رحمه اهلل ـ يف (اقت�ضاء ال�صراط امل�ستقيم )275/1 ،يف خرب طويل ،ثم ذكر �أ َّنه
�ضعيف .ولكن معناه لي�س ببعيد ،بل هو �صحيح.
((( ينظر :اخل�صائ�ص(1 /1 ،بت�صرف ي�سري).
((( ل�سان العرب( ،املقدمة) .7/1
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اللغــة العربية والعلم:
ا َّدعى بع�ض املغلوبني على �أمرهم من املت� ّأخرين املت�أ ّثرين باللغات الأعجمية
و�أه ِلها �أنَّ العربية لغة دين و�أدب ،ال لغ ُة علم ،وا َّدعوا �أنَّ ال َّنتاج ال َّثقايف الغربي
ي�صعب نقله �إلى الل�سان العربي((( ،ومنهم َمن ا َّدعى �أنَّ اللغة العربية َ ُ
ت ْو ُل بني
الإن�سان والفهم العلمي ،و�أ َّنها ال ت�صلح للح�ضارة ،وال للتط ّور الفكري ،و�أنها عبارة
عن تقاليد جامدة.(((...
وحملهم على ذلك جمموعة من ُّ
ال�ش َبه الكاحلة التي رانت على قلوبهم ،و�أدانت
نفو�سهم ،وا�ستولت على عقولهم ،فمنها ما يجدون عليه كثري ًا من العرب يف هذا
الع�صر من ا�ستعمال اللغات الأعجمية يف تدري�س العلوم ويف البحث العلمي ،وكذلك
َغ َلب ُة اللغات الأعجمية على كثري من املجتمعات العربية يف التوا�صل واملخاطبات،
و�شيو ُع امل�صطلحات الأعجمية يف ال�شارع العربي �أَ َّنى
اجتهت �إليه ،وا َّد َعوا �أنَّ
َ
الع�صور التي �سادت فيها العربية فكانت فيها لغ َة العلم واملعرفة يف العامل ،كانت
ُ
املعارف فيها قليل ًة ،ومل تتط َّور و َت ْك ُ ْث كحالها يف هذا الع�صر(((.
وبنا ًء على هذه الدعوى وقفوا �ضد ترجمة امل�صطلحات ،وحاولوا �س َّد �أبواب َّ
الثاء
اللغوي يف العربية (مثل :النحت ،واال�شتقاق ،والتَّعريب)؛ للت�ضييق على العربية،
ق�س ًرا ،ويهجروا العربية فتموت،
حتى ي�ضط ّر �أه ُلها �إلى ا�ستعمال اللغات الأعجمية ْ
ُ
الرتاث العربي
و�سيتبع ذلك موتُ العقل العربي ،الذي ال يفهم �إال العربية ،وي�ضمح ُّل
كله؛ لأن اللغة نافذة �إلى العقل و�أداة الفكر((( ،وبذلك ي�سهل على �أعداء الإ�سالم
عندئذ �أن
وحقَّ للعربية
ٍ
الق�ضا ُء عليه ِمن ِق َبل �أه ِله ،ويكونُ العرب هم �آف َة العربيةُ ،
(((
(((
(((
(((

ينظر :اللغة العربية وحتديات العوملة� ،ص ،95لهادي نهر ،نق ًال عن �أني�س فريحة.
ينظر� :أبحاث يف العربية الف�صحى� ،ص.210-208
ينظر :اللغة العربية وحتديات العوملة� ،ص.93
ينظر :اللغة ،لفندري�س� ،ص ،24وعندما متوت اللغات� ،ص.443
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تقول«ِ :منْ َم�أْ َم ِنه ُي ْ�ؤتَى ْ َ
ال ِذ ُر»(((.
وميكن �إيجا ُز الر ِّد عليهم يف خم�سة الأمور الآتية:
�أوال ً ـ�إمنا َد َع ْوا �إلى ذلك ت�أ ُّث ًرا باال�ستعمار الأجنبي للعامل الإ�سالمي ،وا�ستجاب ًة
ل َنزعات ال�صهيونية َ
العالية ،م�ستغلني انغما�س العرب يف العاميات وال ُّثنائ َّيات
اللغوية ،و�إعجا ِبهم مبا �أفرزته علوم التكنلوجيا((( املعا�صرة بلغات �أهلها،
و»�إنَّ �أعداء العربية من �أكرث النا�س معرفة بالر�سالة التي �أدتها للإن�سانية يف
املا�ضي واحلا�ضر ،ولِ ا امتا َز ْت به من خ�صائ�ص التَّط ّور العريق ،وما ميكن
فاعل بالغ الت�أثري»((( ،وقد
�أن يكون لها يف حقل املعارف الب�شرية من مركز ٍ
الندوي �أنَّ علماء العربية ن�شروا الل�سان العربي يف
�أ َّكد الع ّالم ُة �أبو احل�سن
ُّ
العامل بالعلم ،والدعوة �إلى اهلل ،ف�أح َّبهم َ
العال وخ�ضع لثقافتهم ولغتهم
وح�ضارتهم ،قال« :فكانت لغتهم هي لغة العلم وال َّت�أليف يف َ
العال املتمدن،
من �أق�صاه �إلى �أق�صاه ،وهي اللغة املقد�سة احلبيبة التي ي�ؤثرها ال َّنا�س على
لغاتهم التي ن�ش�ؤوا عليها.(((»...
ثانياً ـهذا الذي يردده بع�ض امل�ست�شرقني وامل�ستعمرين (املخ ِّربني) و�أتباعهم
من طالبهم العرب املت�أثرين بهم ،قد ر َّده بحجج وا�ضح ٍة وبراه َني �ساطع ٍة
أنف�سهم ،حملهم ال ُ
إن�صاف واملو�ضوعية العلمي ُة على
جم ٌع من علماء الغرب � ِ
النطق باحلق يف مقاالت متعددة اعرتفوا فيها ب�سعة العربية ،وبراعة علماء
العربية ،و�أثنوا على ما �أ�ضافوه للح�ضارة الإن�سانية ،و�أك َّدوا �أن احل�ضارة

(((
(((
(((
(((

ينظر :جمهرة الأمثال ،271/2 ،وهو َم َث ٌلُ ،ي�ض َرب َّ
لل�شر ي�أتي من حيثُ ال ُي َت َو َّقع .وذكر �أبو هالل
الع�سكري يف اجلمهرة �أ َّنه للحكيم اجلاهلي �أكثم بن �صيفي .ينظر :اجلمهرة.271 ،155/2،
تكنلوجيا :كلمة يونانية الأ�صل ،مبعنى علم التقنية ،كالعلوم املرتبطة بالفنون الدقة والتطبيقية( .ينظر:
املنجد� ،ص ،151والتعليم احلا�سوبي ،لعبد الرحمن اجلمهور� ،ص.)34
ينظر :اللغة العربية وحتديات العوملة� ،ص( 94بت�صرف ي�سري).
ماذا خ�سر العامل بانحطاط امل�سلمني؟� ،ص.420
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الغربية قامت معتمدة على جهود علماء العربية(((.
ثالثا ً ـمت ِّثل اللغة العربية ح�ضار ًة راقي ًة لهذه الأمة ،وتراث ًا غني ًا عظيم ًا ،ولها ُبع ٌد
تاريخي م�شهور وم�شهود ،ولها ثبات ور�سوخ ال ت�ضاهيها فيه لغة ،وحما َف َظة
ٌّ
ال نظ َري لها على �أنظمتها ال�صوتية وجذورها املعجمية ودالالتها اال�شتقاقية،
و�إعرابها الذي ُيع ُّد مفتاح مغاليق َّ
التكيب ،والفارق بني املعاين املتكافئة،
وهو كا�شف العالقات الكائنة بني مفردات �أن�ساقها ،والهادي �إلى ال ُّنطق
ال�سليم والأداء امل�ستقيم(((.
َّ
رابعاً ـ�إنَّ اللغة العربية لغة علوم ال�شريعة والدِّ ين القومي ،وكانت لغ َة العلوم
العقلية والتَّجريب َّية (كالطب ،والكيمياء ،والفلك ،وال ِّريا�ض َّيات ،وطبقات
الأر�ض )...وهي اللغة املنا�سبة عمل ًّيا لعلوم التِّقانة احلديثة ومتطلباتها
قواعدها.
احلو�سبية؛ لأجل ما متتاز به من �سع ٍة ومرو َنة وجمازٍ وان�ضباط يف ِ
وتكتظ املكتبة العربية مبا يد ُّل على الإنتاج َّ
ال�ضخم لعلماء العربية يف
�شتى العلوم ،كمثل كتب امل�صطلحات ،نحو(:ك�شاف ا�صطالحات الفنون
والعلوم) للتهانوي ،و(التعريفات) للجرجاين ،و(مفاتيح العلوم)
للخوارزمي ،و(�إر�شاد القا�صد �إلى �أ�سنى املقا�صد) للحكيم حممد بن
�إبراهيم الأن�صاري ،و(الكليات) للكفوي ،و(تهذيب الأ�سماء واللغات)
للنووي ،و(طلبة الطلبة) للن�سفي�...إلخ .وهذه �أمثلة قليلة منها ،و ُق ْل َ
مثل
ذلك يف �شتى العلوم واملعارف املرتجمة وغ ِريها ،وهذا تغني م�شاهد ُته عن
اال�ستدالل عليه.
خام�ساً ـبرع كثري من علماء العربية يف �شتى العلوم ،و�أبدعوا فيها واخرتعوا،
أ�صول �أعجمية ،بل
وكانوا يكتبونها باللغة العربية ،ومنهم علما ُء من � ٍ
((( ينظر �أمثلة لتلك املقاالت يف :علماء العرب وما �أعطوه للح�ضارة� ،ص 17وما بعدها ،والعلوم عند
العرب �أ�صولها ومالحمها احل�ضارية� ،ص 267وما بعدها ،و�أثر العرب وامل�سلمني يف تطوير علم الفلك،
�ص15وما بعدها.
((( ينظر :املزهر.327/1 ،
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�إنهم يتقنون لغاتهم الأعجمية ،ومع ذلك كتبوا املعارف والأفكار والآداب
باللغة العربية ،ونقلوا تلك العلوم وترجموها �إلى العربية ،فوجدوها بحر ًا
ال �ساحل له ،وعيون ًا ال َت ْن َ�ضب يف ا�ستيالد امل�صطلحات للم�ستجدات،
والتَّعبري عن املعاين بالألفاظ والعبارات ،ومل يقف علماء العربية عند
ال َّنقل َّ
والتجمة ،بل �أ�ضافوا ون َّقحوا وانتقدوا ما وجدوه من املعارف
ال�سريان واليونان والهند والقبط والفر�س وغريها((( ،وقد �أكد
بلغة ُّ
قدري حافظ طوقان �أنَّ الإفرجن ا�ستفادوا من ُّ
عجبوا
التاث العربي ،و�أُ ِ
بامل�ؤلفات ال َّنفي�سة الوافرة التي كتبها علماء العربية ،ثم �أ�ضاف �أنّ
«جامعة (برن�ستون الأمريكية) َق َّدرت خدمات احل�ضارة الإ�سالمية
تخ�ص�ص �أفخم ناحية
و�أف�ضا َلها على الإن�سانية والثقافة ،فراحت ِّ
يف �أجمل �أبنيتها مل�آثر َع َلم من �أعالم احل�ضارة اخلالدين (الرازي)،
كما راحت تن�شئ دا ًرا لتدري�س العلوم العربية والبحث عن املخطوطات
و�إخراجها ونقلها �إلى الإجنليزية.(((»...
واملراجع (امل�شار �إليها يف حا�شية هذا البحث) كافي ٌة يف �إقناع املن�صف
والباحث عن احلق ،وتد ُّله على زيف ما �سبق مما يردِّده َمنْ يق ِّلل من
اجلهود اجل َّبارة لعلماء العربيةَّ ،
والثاء العظيم لل�سان العربي يف كل فنٍّ ،
(((
الكندي (حوايل260هـ)
ومن الأمثال الرائعة يف هذا ال�ش�أن العالم ُة
ُّ
وهو �أبو يو�سف يعقوب بن �إ�سحاق ،من ولد الأ�شعث بن قي�س من الأزد،
و ُيل َّقب بفيل�سوف العرب ،وقد �أح�صى له ابن الندمي مائتني وخم�س ًة
وثمانني م�ؤ َّلف ًا علمي ًّا ،يف الفل�سفة والهند�سة واملنطق والفلك والطب

((( ينظر :علماء العرب وما �أعطوه للح�ضارة� ،ص ،17والعلوم عند العرب �أ�صولها ومالحمها احل�ضارية،
�ص ،468و�أثر العرب وامل�سلمني يف تطوير علم الفلك� ،ص17وما بعدها.
((( علماء العرب وما �أعطوه للح�ضارة� ،ص.18
((( ينظر :الأعالم ،للزركي.195/8 ،
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ري من علماء الإفرجن(((.
وكث ٍري غ ِريها((( ،و�أثنى عليه وعلى م�ؤلفاته كث ٌ
و ُت َع ُّد جهود علماء العربية يف املجال العلمي باللغة العربية هائلة ورائع ًة،
�شملت العلوم ال�شرعية واللغوية والطبيعية والفل�سفية وغ َريها،
ولقد
ْ
�ساعدهم على الرباع ِة يف نقل املعارف �إلى اللغة العربية
ومن �أهم ما َ
وكانت
�أنَّ م�شروعهم بد�أ �إ َّبان ق َّوة العربية و�صفائها و ُب ِعدها عن ال َّلحنْ ،
العرب ُ
وخ َّل ِ�صهم ،فقد كان يف طليعة َمن برع يف
�أوائلهم من �أقحاح
ِ
الفلك والطب والكيمياء والريا�ضيات خال ُد بن يزيد بن معاوية القر�شي
الذي عا�ش من 13هـ �إلى 85هـ ،وجعفر ال�صادق القر�شي (80ــ149ه)،
وجابر بن حيان الأزدي (197هـ) ،و�أبو بكر الرازي (320هـ) ،و�أبو
ري غ ُريهم .والذي
القا�سم م�سلمة بن �أحمد املجريطي (398هـ)((( ،وكث ٌ
يهم البحثَ هنا �أن كل هذه النماذج املذكورة وامل�شا ِر �إليها كانت باللغة
ال�ص ْرف.
العربية ،ويف املجال العلمي ِّ
خا�صا باملا�ضي،
�ساد�ساً ـمل يكن ا�ستعمال العربية يف تعليم العلوم احلديثة ونقلها ًّ
بل قد ا�ستمر يف َ
العال العربي �إلى الع�صر احلديث ،فقد ْاع ُتمِ َد ْت اللغة
العربية يف تدري�س العلوم الع�صر َّية يف املدار�س التي �أن�ش�أها حممد
وع ِّربت جميع العلوم فيها ،وكذا كان الو�ضع يف لبنان ،فقد
على با�شاُ ،
ال�سور َّية
كانت الآداب والطب وال�صيدلة والعلوم باللغة العربية يف الكل َّية ُّ
وع ِّر َب ْت �أخرى يف الطب،
الإجنيل َّية يف لبنان ،و�أُ ِّل ْ
فت ُكت ٌُب باللغة العربيةُ ،
وال�صيدلة ،وعلوم الفلك ،وطبقات الأر�ض ،وال ِّريا�ض َّيات ،واجلرب،
والهند�سة ،والتَّ�شريح ،وال�صناعات يف هذا الع�صر ،بل ظ َّلت اجلامعة
ال�سودان ُت َد ِّر�س جميع العلوم الع�صرية
ال�سور َّية يف ال�شام واجلامعات يف ُّ
ُّ
((( ينظر :علماء العرب وما �أعطوه للح�ضارة� ،ص.114-112
((( ينظر :الفهر�ست� ،ص.522
((( ينظر� :إ�سهام علماء العرب وامل�سلمني يف الكيمياء� ،ص 83وما بعدها ،ومو�سوعة عباقرة الإ�سالم يف
الطب واجلغرافيا والتاريخ والفل�سفة� ،ص 17وما بعدها.
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باللغة العربية �إلى يومنا هذا((( ،فهذه �أدلة واقعية ت�صل احلا�ض َر باملا�ضي،
وت�شهد ب�صالح اللغة العربية لتدري�س العلوم الع�صرية وترجمتها ونقلها
�إلى الل�سان العربي.
توصــف لغــة من اللغات بأنها لغة علمية؟.
متــى َ
عندما يقال« :اللغة العلمية» تن�صرف الأذهان �إلى اللغة الذائعة ال�صيت يف َ
العال،
ويغلب ا�ستعمالها يف املجاالت العلمية والفكرية بعامة ،وهذا مفهوم قا�ص ٌر ملا ُيكن
�أن ُي�سمى بـ(اللغة العلمية) ،فال ينبغي �إطالقه وتعميمه يف حتديدها ،ومن هنا ر�أى
تو�صف ب�أنها اللغة العلمية؛ لأن كل
بع�ض اللغويني �أنه ال ي�صح �أن يقال بوجود لغة َ
علم وغ ِريه؛ �إذا توافرت لها ُّ
ال�شروط املنا�سبة ،وا�س ُت ْعمِ ْلت
لغة ميكن �أن تكون لغ َة ٍ
للعلم ُ
وخ ِدم بها .وهم يرون �أنَّ العلم يف ذلك كغريه من الفكر الإن�ساين والت� ُّصورات
ِ
(((
َ
الأخالقية والأدبية واجلمالية ونحوها  ،وهذا �صحيح ،ولكنَّ احلقيقة �أنه يوجد
ملقولة «اللغة العلمية» هذه مفهومان اثنان:
الأول ـحقيق ُة لغ ٍة من اللغات من حيث هي لغ ٌة ،و ُقدر ُتها الكامنة يف ذاتها
ُعملت للعلم �أم َل ُت�ستع َمل ،وهذا غري
ومق ِّوما ِتها و�أنظم ِتها� ،سوا ٌء ا�ست ْ
متحقق يف ِّ
كل لغ ٍة ،بل تتفاوت فيه اللغات تفا ُوتًا كب ًريا.
الثاين ـالقيم ُة التي تكت�سبها اللغة مبا �أُ ِت َيح لها من ظروف و�أ�سباب وو�سائل طارئة
وا�ستخدامها يف جمال العلم
(مثل :قوة الت�أثري ال�سيا�سي والثقايف لأهلها،
ِ
تعليم ًا وت�ألي ًفا ون�ش ًرا ونحو ذلك) ،وهذا ت�شرتك فيه جميع اللغات ،ومنْ
لغوي معا�صر ولد يف عام
اللغوي
هنا قال
الغربي �أ ْندريه مارتينيه((( ـ ـ وهو ٌّ
ُّ
ّ
1908م ـ ـ ـ « :و�إذا كانت الأل�سنُ الإجنليزية والعربي ُة والإ�سباني ُة ِّ
تغطي يف
الوقت احلا�ضر جزء ًا هام ًّا من العامل ،فهذا ال يعود لنوعياتها اللغوية ،بل
((( ينظر� :أبحاث يف العربية الف�صحى� ،ص.197-194
((( اللغة العربية وحتديات العوملة� ،ص.97-96
((( ينظر لرتجمته :وظيفة الأل�سن وديناميتها� ،ص.302
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ظروف من ِّ
بنا ًء على
كل الأن�ساق ال �صلة لها ب�شكل الل�سان»((( ،فمن هذه
ٍ
الناحية ال توجد لغة �أح ُّق من غريها ب�صفة اللغة العلمية ،وهذا املفهوم
هو الذي ي�ستح�ضره من يرف�ض وجود لغ ٍة يقال لها «لغة علمية» ،وهو ر�أي
�سيتبي.
ال ينبغي تعميمه كما
َّ
وحديثنا عن اللغة العلمية هنا مق َّي ٌد باجتماع املفهومني م ًعا؛ على �أنّ املراد باللغة
كاف من �صفات الكمال اللغوي ذاتًا وواق ًعا ،وبنا ًء على
العلمية نو ٌع يتحقق فيه َق ْد ٌر ٍ
باملادي ـ ـ
هذا ُيكننا �أنْ نت� ّصور ـ مبدئ ًّيا ـ �أنَّ اللغة العلمية ـ ـ باملفهوم العلمي ال
ّ
هي :اللغة املالئمة ِ ألَنْ تكونَ ِوعا ًء ي�ستوعب املعاين العلمي َة ك َّلها وو�ص َفها على املراد،
و�سع ٌة لتوليد امل�صطلحات العلمية ال�صاحلة على مدى تط ّور الفكر
وتكون لها مرون ٌة َ
الإن�ساين يف املا�ضي وامل�ستقبل.
وبهذا ت�صلح لأن تكون �أدا ًة لو�صف احلقائق العلمية و�ص ًفا دقيقا متكام ًال ،يحقق
توا�ص ًال علم ًّيا مل�ستخدميها يف امليادين املعرفية ،و ُت�صا ُغ بها املفاهيم العلمية دون
غمو�ض �أو َل ْب�س ،وهذا من �أهم �سمات امل�صطلح العلمي((( الذي تتطلبه لغة العلم،
ولي�س من الإن�صاف العلمي � ُ
إطالق �سم ِة اللغة العلمية على لغة مل ي�صدُق عليها هذا
الو�صف؛ لأنه الو�صف الذي ُي�ؤَهِّ ل اللغ َة لأن تبلغ مبل ًغا مر�ض ًّيا من الكمال اللغوي
الذي يت�أتَّى للإن�سان ت� ُّصو ُره علم ًّيا عندما يتجرد من نوازع الهوى والعاطفة.
ومن اجلهة املنطقية قد ي�صعب ت�صو ُر هذا يف لغ ٍة من اللغات؛ خل�ضوع كل لغة
للم�ستوى الفكري لدى م�ستعمليها ،وال يخلو الفكر الإن�ساين من الق�صور يف �أ َّم ٍة
من الأمم يف بع�ض اجلوانب واملجاالت ،وال �س َّيما املجاالت التي تتطلب وعي ًا علمي ًّا
مثالي ًّا ،وهو الوعي الذي يرقى باللغة �إلى تطويرها علمي ًّا؛ ولأجل تلك ال�صعوبة جن ُد
تر ُّددًا ـ ـ عند بع�ض املتحم�سني لتف�ضيل بع�ض اللغات ـ ـ ـ يف احلكم على لغة ب�أنها لغة
علمية قطع ًا من ال َّناحية العلمية املجردة ،ومن الأمثلة على ذلك �أنَّ اللغوي الفرن�سي
((( ال�سابق� ،ص.169-168
((( ينظر لهذه الفكرة :امل�صطلح العلمي وت�أ�سي�س املفهوم� ،ص ،65-64والأ�س�س اللغوية لعلم امل�صطلح،
�ص.26-25
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فندري�س قال عن اللغة الإغريقية« :ال نعلم �أنَّ الوجود قـد ر�أى �أدا ًة � َ
أكمل منها يف
التعبري عن الفكر الإن�سـاين»((( ،ثـم ا�ستـدرك ـ ـ من�صر ًفا عن قناعته اخلا�صة �إلى
املنطق العلمي ـ ـ فقال« :ولكن �إذا علمنا �أنه قد �أمكن للغات �أخرى من نوع �آخر
�أن تويف باحلاجات املتنوعة التي تطلبها �أفكار ال تقل عن الأفكار الإغريقية ثرا ًء
وتعقيدً ا ،ر�أينا �أنه من العبث �أن نبحث عن املثل الأعلى للكمال اللغوي يف نوع من
اللغات دون �سواه»(((.
وهذا الذي قاله فندري�س لي�س ببعيد ،غري �أنه يتحدث عن الكمال اللغوي ،وقد ال
يكون الكمال اللغوي ً
�شرطا يف اللغة العلمية� ،أو يف بع�ض م�ستوياتها على الأقل ،و�إن
كان ات�صاف اللغة بالعلمية نوع ًا راقي ًا من �أنواع الكمال اللغوي بال ريب ،فالكمال
نف�سه يتفاوت؛ �إذ ك ُّل لغ ٍة ميكن �أن ي�صفها �أه ُلها بالكمال اللغوي فيما يخ�صهم ،وهم
املح َّق َقة بلغتهم اخلا�صة ،و�أ َّما
يعبون عن كفايتهم اللغوية َ
يف ذلك �صادقون؛ لأنهم ِّ
فلي�ست اللغات يف ذلك �سوا ًء ،بل يتو َّقف على امل�ستوى
من الناحية العلمية املو�ضوعية
ْ
ال َّثقايف لأهل اللغة �إلى حدٍّ كبري ،مع َ
حت ُّقق املعايري العلمية الداخلية يف اللغة نف�سها،
َ
و�صف ُ
بع�ض
اللغات ب�أ َّنها علمي ٌة ،و�أنْ
تو�صف لغاتٌ
ِ
ِومن َث َّم �أم َكنَ ـ ولو جزئ ًّيا ـ �أنْ ُت َ
�أُ َخ ُر ب�أ َّنها لغاتٌ غ ُري ِعلم َّية بهذا املفهومَ ،و ْف ًقا لتلك املعايري.
تو�صف ـ ـ يف املنظار العلمي ـ ـ
و�أهم ال�شروط العلمية الداخلية للغة التي ميكن �أن َ
باللغة املعيارية ما يلي:
�أوال ً ـ�أن تكون لها جذور عميقة ثابتةُ ،يبنى عليها ما �سواهاُ ،وت ِّك ُنها من االمتداد
ال�صوت َّية التي ُتبنى منها
باال�شتقاق منها ،وتتم َّثل هذه اجلذور يف املواد َّ
ال�صيغ واملفردات املعجمية.
ِّ
قواعد قيا�سي ٍة من�ضبطة ،يف �أبنيتها وتراكيبها و�أ�ساليبها؛
ثانيا ً ـ�أن تكون ذاتَ
َ
القيا�س عليها ِّ
واطرادُها ،و�إثباتُ �صحتها علمي ًّا ،وال ميكن للحقائق
مكنَ
ل ُي ِ
ُ
((( اللغة ،لفندري�س� ،ص.420
((( ال�سابق ،نف�سه.
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العلمية �أن ت�أتلف دون توحيدها وجمعها وفق قواعد لغوية من�ضبطة،
«فاللغة حتتاج �إلى قواعد ،ولو مل يكن لل َّت�أليف بني الوحدات اللغوية �س ُب ٌل
م َّت َف ٌق عليها؛ النهار التَّوا�صل»((( ،واملطلوب يف اللغة املعيارية �أو النموذج
اخلروج عنها
اللغوي الأمثل �أن تقع تلك القواعد يف مناذج حم َّددةُ ،يع ُّد
ُ
انتها ًكا لقوانني اللغة.
برهان ،واللغة
ثالثاً ـ�أن تكون �أنظمتها ُم َع َّل َلة ُم َبهَ ن ًة؛ لأن املعرفة ال تثبت بال
ٍ
العلمي ُة ال ب َّد لها من موافقة املنطق العلمي؛ لتوافق احلقائق العلمي َة موافقة
َغري م�شبوهة.
رابعاً ـ�أن توجد فيها �أدواتٌ لل َّربط والتَّعليق؛ لأجل بناء �أنظمتها بنا ًء حمكم ًا
ن�س ٍق
متنا�سب ًا ،تتعا َلق فيه املفردات واجلمل والأ�ساليب على نح ٍو وا�ضح يف َ
ال�صياغة يف اللغة العلمية؛ لأجل ال َّربط
واحد ،وهذا من � ِّ
أهم ما حتتاجه ِّ
بني املفاهيم الدقيقة وامل�صطلحات والأفكار املنطقية.
بهذه َّ
قواعد ثابت ًة تق�ضي ب�صحة كل ما وافقها،
ال�ضوابط ميكن �أن ت�ش ِّكل اللغ ُة
َ
وبعدم �صحة ما خالفها ،وعلى هذا يكون التَّط ُّور اللغوي الذي يتنا�سب مع اللغة
العلمية من�ضبط ًا وم�ستم ًّرا ،و ُترف�ض الأ�شكال الأخرى التي ال تتوافق مع هذه
ال�ضوابط مهما كانت يف الواقع اللغوي املنطوق((( ،وبنا ًء على هذا كله هل ميكن �أن
و�ص ِف اللغة العربية بـ ــ(اللغة العلمية)؟.
ن�ستنتج �صح َة ْ
ِ
هــل يصـ ُ
العلمية) على اللغة العربية؟.
ـف (اللغة
ـدق وصـ ُ
ك ُّل اللغات ُت َع ُّد ن�شاط ًا ب�شري ًّا ،ونتاج ًا اجتماعي ًا ،ومت ِّثل ِف ْك َر �أهلها املتحدثني بها،
وتوجد يف ك ّل لغة من لغات َ
عنا�ص ُر لفظي ٌة ومعنوي ٌة للتعبري عن الأفكار وت�صوير
العال ِ
((( بذور الكالم (�أ�صل اللغة وتطورها) ،ل ــجني �أت�ش�سن� ،ص.182
((( ينظر حول هذا املفهوم للغة املعيارية :القامو�س املو�سوعي اجلديد لعلوم الل�سان� ،ص ،290-242ومعجم
الل�سانيات ،جلورج مونان� ،ص ،430-429والق�ضايا الأ�سا�سية يف علم اللغة ،لكالو�س� ،ص.158
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املعاين(كالأدوات ،واحلروف ،والأ�سماء ،والأفعال ،واجلمل ،والأ�ساليب((( ،وال يت�أتَّى
لو�سيلة توا�صلية �أن ُت َ�س َّمى لغ ًة �إال بكفاية مت ِّكنُ �أه َلها من َّ
التجمة عن �أفكارهم
ب�ألفاظهم ،قال ابن خلدون ـ رحمه اهلل ـ (808ه)« :اعلم �أنَّ اللغة يف املتعا َرف هي
ين ٌ
عبارة املتك ِّلم عن مق�صوده ،وتلك العبار ُة فع ٌل ل�سا ٌّ
الق�ص ِد ب�إفادة
نا�شئ عن ْ
الكالم ،...وهي يف ِّ
بح�س ِب ا�صطالحاتهم»((( .يريد �أنَّ اللغة ـ بح�سب ال ُع ْرف
كل �أم ٍة َ
ال�سائد عند ال َّنا�س ـ هي الألفاظ التي ُي ِّعب بها الإن�سان عن املعاين ،وال فرق يف هذا
بني املعاين العلمية وغريها ،فلغة العلم وما �سواها من هذه اجلهة �سواء ،وكذلك
لغات الب�شر ،غري �أنَّ لكل �أم ٍة � َ
ألفاظها َ
بح�سب ما ا�صطلحوا عليه.
وطرق تركي ِبها
ِ
وعب بع�ض اللغويني الغربيني عن ذلك قائال« :والواقع �أ َّننا ال نعلم �إطال ًقا لغ ًة
َّ
(((
ق�ص َر ْت عن خدمة �إن�سان عنده فكرة يريد التعبري عنها»  .فاللغات من هذه
قد ُ
تعب عن الأفكار واملعارف بح�سب قوانني ك ّل لغة وبالغة
الناحية �سواء؛ لأنها جميع ًا ِّ
�أهلها ،ومن هنا جند �أنَّ اهلل �سبحانه وتعالى بعث ر�سله ب�أل�سنة �أقوامهم؛ لأجل �أن
أدوات بيان َّي ًة على حدٍّ
يب ِّلغوهم �شرائع اهلل ويب ِّينوها لهم بلغاتهم� ،إذ كانت اللغات � ٍ
�سواءٍ  ،قال تعالى( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)((( ،د َّلت هذه الآية على �أنَّ
ا�صطالحات �أه ِلها ُ
وطرق تركيبهم
بح�سب
الإبانة عن املعاين تكون بجميع
ِ
ِ
اللغاتَ ،
للألفاظ.
ريب �أنَّ البيانَ امل�شار �إليه عا ٌّم للمعاين العلمية وغ ِريها ،واملر�سلونَ �أُر�سلوا
وال َ
أحكام �شرعه ،ولكن اهلل تعالى
هلل ِ
علم توحيد ا ِ
بالعلم ،و�أعاله و�أه ُّمه و�أ�شر ُفه ُ
ِ
وبيان � ِ
(((
َق�صر عنه جميع اللغات  ،ذلك �أ َّنه تعالى
خ�ص اللغة العربية بالبيان ِ
املعجز الذي ت ُ
َّ
(((
(((
(((
(((
(((

ينظر :اللغة ،لفندري�س� ،ص ،89وبذور الكالم (�أ�صل اللغة وتطورها)� ،ص.303
مقدمة ابن خلدون� ،ص.545
اللغة ،لفندري�س� ،ص.421
�سورة �إبراهيم ،الآية (.)4
ينظر للتدليل على ذلك وتو�ضيحه :ال�صاحبي� ،ص.43-40
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�ض َّم َنها كتابه الذي جعله لل َّنا�س كافة ،و َّ
خل�ص فيه جميع الكتُب ال�سابقة ،و�ض َّمنه
ظم
علم بهذا الإعجاز ،الذي ي�شمل ال َّن َ
العلوم ،فكانت العربي ُة لغ ًة لكل ٍ
�أ�صول جميع ِ
َ
املعارف املختلفة املتنوعة ،ومل يقع هذا يف لغة
والبيان ،واملعنى والأ�سلوب ،كما َع َّم
غري العربية((( .فمن هذه الناحية يح ُّق �أنْ ُت َع َّد لغ ٌة من اللغات لغ ًة علمي ًة؛ بتخ�صي�ص
هلل لها بالإعجاز يف هذه امل�س�ألة خا�صة ،وهذا �شيء مل َ
حتظ به لغة غ ُري العربية،
ا ِ
وبعد هذه امل�س�ألة خ�صائ�ص مت ِّيز اللغ َة التي ينبغي �أن تكون هي لغ َة العلم ،و�أن تكون
لغ ًة َ
عالي ًة يف ع�صر جمتمع املعلومات ،وقد ت�شرتك فيها جمموعة من اللغات ،مع
تفاوتها فيها ،و�سوف �أورد لها �أمثلة مع بيان ِّ
حظ العربية منها:
�أو ًال ـ �أن تتكامل فيها �سمات النموذج الأمثل ملا ميكن �أن ُي َ�س َّمى بـ(اللغة املعيارية)،
وهو النموذج اللغوي الأكمل ،ولو يف م َّدة زمن َّية مع َّينة ،وهذا هو الو�صف
الذي تق َّدم احلديث عنه وبيا ُنه يف و�صف اللغة العلمية ،و�سما ُته موجودة
كلها يف اللغة العربية ،وال ن َّدعي انفرادها بها ،و�إنْ ك َّنا نرى �أنَّ َّ
حظها منها
قد ال يكون متوافر ًا � ّإل يف قليل من اللغات؛ ب�سبب ما للعربية من َ�س ْبق
يف �ضبط قوانينها َّ
ال�صريف ،و�أوزان �صيغها
التكيب َّية ،وحتديد نظامها َّ
وموادها اللغوية بطريقة مل ُت�سبق بها يف �سائر اللغات ،ومل ُتع َلم لغ ٌة حلقتها
فيها �إلى يومنا هذا.
ومن �أهم ما َدعم العربية يف ذلك �أنَّ الدرا�سات اللغوي َة فيها ن�ش�أت باللغة
العربية املدرو�سة نف�سها ،ويف �أ ْوج قوتها ومتا�سكها ،ون�ش�أت يف ظل ثقافة
عربية قوية ،تتوافر فيها املواد اللغوية الف�صيحة ،وتنهل من الن�صو�ص
ال�صحيحة ال�صافي ِة �أ َّنى �شاءت ،فقد و َّفر القر�آن الكرمي ،واحلديث
ال�شريف ،ودواوين ال�شعر العربي ،وخمزون العرب من الأمثال واخلطب
والق�ص�ص ،م�صاد َر ثاب َت ًة وا�سع ًة وغن َّي ًة لعلماء اللغة العربية ،وال ريب
�أنَّ بنا َء �أيِّ درا�س ٍة ل�ساني ٍة بنا ًء ُم َكم ًا قوي ًّا ينبغي �أن يعتمد �أ�سا�س ًا على
((( ينظر :تف�سري القرطبي.77 -73/1 ،
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ال ُّن�صو�ص اللغوية الف�صيحة املتوافرة؛ لأ َّنها ُتع ُّد ال ّنموذج الأمثل للغة
املعيارية ،وال َّن�شاط الكالمي التَّوا�صلي للناطقني بها.
و�أ َّما يف �أوروبا فقد «ن�ش�أ الفكر اللغوي يف ظالل القواعد الالتينية ،ثم تط َّور
بت�أثري الفكر اللغوي العربي»(((َ ،ولَّا جاء الع�صر احلديث نه�ض الفكر اللغوي
َ
مدفوعا بالتكنلوجيا
بعوامل غري لغوية ،فقد نه�ض
عند غري العرب مت�أ ِّثر ًا
ً
احلديثة خا�ضع ًا لل َّن�شاط العلمي غري اللغوي ،فكان ت�أثريه فيه �أقوى و�أظهر،
فلم تكن له الق َّوة اللغوية التي للفكر اللغوي العربي عند ن�ش�أته ،فقد ن�ش�أ
لغوي ًّا حم�ض ًا قبل �أن تن�صهر فيه امل�صطلحات العلمية اجلديدة ،ون�ش�أ
ف�سر لنا �س َّر
لأجل اللغة نف�سها ،ال خلدمة �أمور مادي ٍة خارجي ٍة ،وهذا قد ُي ِّ
تف ُّوق الدِّ را�سات اللغوية الغربية يف جمال ما ُي�س َّمى حديث ًا بـ ــ(علم اللغة
التطبيقي) مع ق�صورها عن العربية يف جمال العلوم اللغوية املح�ضة.
ثانيا ً ـمما ينبغي �أن يتحقق يف (لغة العلم) �أن يكون لها منوذج مثايل من الإرث
قابل للتَّغيري يف �أ�صله اللغوي الأ�سا�س ،مع قبوله لو�صفه مبا
اللغوي ،غ ُري ٍ
ُي َك ِّي ُفه ويجعله قا َلب ًا �صاحل ًا للمتغريات اللغوية الطارئة ،وان�سجامه مع
التط ُّورات احلياتية مع الأزمان والظروف اجلديدة ،فبدون هذا النموذج
�ست�ضمح ّل اللغة ،وتتح َّول �إلى �أمناط لغوية �أخرى؛ لأنَّ قواعدها �ستخ�ضع
ال�صناعات ،وعندئذ �ستتغري
للمتغريات ك َّلما اتَّ�سعت البيئات وتط َّورت ِّ
املفاهيم العلمية التي ُكتبت بها ،وت�ضعف دالالتها� ،أو تنتقل برتجمتها �إلى
لغات �أخرى ،فتل ُّفها الغرابة ،ثم يكون م�آلها االنقرا�ض((( ،ومن َث َّم قال
ٍ
بع�ض اللغويني الغربيني�« :إنَّ املعرفة �شيء ي�سهل فقدانه ،وقد ت�ضيع عند
ترجمتها �إلى لغة �أخرى ،وهذا �أمر ن�شاهده يف ال َّثقافات غري الكتابية،
والتي تبذل ق�صارى جهدها كي تنقل حكمتها الرتاثية»(((.
((( تقدُّم الل�سانيات يف الأقطار العربية� ،ص( 151املقارنات اللغوية وتاريخ اللغة العربية).
((( ينظر :عندما متوت اللغات� ،ص 78وما بعدها.
((( ال�سابق� ،ص.76
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وهنا تكت�سب اللغة العربية �صفة الق َّوة املعيارية ،وتبدو �أقدر اللغات على �أن
َ
مقن
و�ضوابط غ ِري قابل ٍة
بقواعد
ثابتٍ َّ ،
َ
تكون لغ ًة علمي ًة؛ لِ ا لها من منوذج ٍ
القا�سم امل�شرتَك
بقيت ،ذلك ال َّنموذج هو اللغة الف�صحى ،التي هي ِ
للتغي ما ْ
ُّ
بني جميع ال َّناطقني بالعربية ،مهما اختلفت لهجاتهم املحلية ،وبها ُت�صاغ
العلوم واملعارف يف كل زمان ومكان ،ولوال هذا ال َّنموذج الف�صيح للعربية،
لت عرب هذه القرون الكثرية التي عا�شتها؛ لأنَّ اللغة ـ �شئنا �أم �أبينا ـ
لتح َّو ْ
(((
تت�أثر ت�أ ُّثر ًا ي�صل �إلى اختالف �آخرها عن �أ َّولها بالزَّمان واملكان .
ثالثاً ـثراء �ألفاظ اللغة ،ويعني َّ
الثا ُء الكرث َة ،والغنى الدِّ اليل للألفاظ ،ب�أن تكون
معان و�أغرا�ض متعدد ٍة ،متَّفقة
يف اللغة �ألفاظ كثرية ميكن ا�ستعمالها يف ٍ
العلم؛
�أو خمتلفة �أو مت�ضا َّدة �أو متكاملة ،وهذا من �أهم ما حتتاج �إليه لغة ِ
لأنَّ املعاين العلمية يجب �أن يحافظ عليها بدقة متناهية ،لأجل املحافظة
على دالالتها يف كل حال ترد فيه ،وبح�سب املقامات املتباينة ،ومن �أهم ما
يتم َّثل فيه َّ
الثاء اللفظي ما يلي:

1.1امل�شرتَك اللفظي ،وذلك حني ّ
معان
تدل اللفظة الواحدة على ٍ
واملح�صن ،وال�ساعة،
متعددة ومتنوعة؛ كلفظة ا ْل َع ْي يف العربية،
َ
وا�سم َم ِل ٍك من
والإمام�...،إلخ .نحو :اخلمي�س ليوم من الأيامِ ،
ملوك اليمن قد ًميا ،وال َّث ْو ِب الذي طوله خم�سة �أذ ُر ٍع ،واجلي�ش.
وال َغ ْرب :للجهة املقابلة لل�شرق ،وال�سواد ،والد ْلو العظيمة ،وح ّد
ال�سيف ،وال َفر�س ،وما يقطر من املاء عند البئر ف ُت َغ ِّي رائحتَه ،وداء
يف عني ال�شاة ي�سقط منه �شعر عينها ،و�شجرة من �شجر احلجاز
�ضخمة ،واجلام من الف�ضة ،كل ذلك ُ
يقال لهَ :غ ْر ٌب(((.
((( ينظر :حما�ضرات يف علم الل�سان العام ،لــدي�سو�سري� ،ص.293-292
((( ينظر :الأجنا�س من كالم العرب ،لأبي عبيد� ،ص.80،102
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يو�ضع للمعنى الواحد � ٌ
2.2املرتادف ،وذلك حني َ
ألفاظ كثري ٌة كلها
ّ
تدل عليه �أو على �أنواع منه؛ كما جند لل�سيف ،والأ�سد ،وال ُّرمح،
(((
والقرطا�س ،والأ�صل ،والقو�س ،...ونحو ذلك مما ال ُيح�صى ،
نحو� :أعطيته ،و َو�ص ْلتُه ،وحبو ُته ،و�أجد ْيتُهَ ،
وخ َّو ْلته ،ومنحتُه،
و�أ ْوليتُه ،و�أ�صفيتُه ،و�س َّوغتُه ،و� ْأ�سعفتُه ،و�أ�سد ْيتُ �إليه ،و�أ َن ْلتُه،
و�أجريتُ عليه ،ونحلتُهَ ،
ور�ش ْيته ،ووا�سيتُه ،و�أحتفته ،ونفلتُه،
وج َ ْب ُته ،و�أ ْز َل ْلتُه...كلُّها مبعنى العطاء((( ،وقد ّ
يدل ُ
بع�ضها على
َ
بع�ض الفروع منه �أو ما يتّ�صل به.
 3.ومن �صور ال َغناء َّ
والثاء �أي�ض ًا وجود الأ�ضداد يف اللغة ،وهي
الكلمات املت�ضادة املعاين� ،أو املختلفة املعاين و�إن مل يكن بينها
ت�ضاد «�إذ ِّ
�ضرب من اخلالف واملغايرة ،و�إن مل يكن ك ُّل
ال�ضد
ٌ
(((
و�ص ْر ُته
ٍ
خالف �ضدًّا»  ،نحو�َ :ش َريتُه مبعنى بعتُه� ،أو ا�شرتيتُهُ ،
وانحدر ،وال َب ْ ُث للقليل
مبعنى جمعتُه� ،أو َف َّرقتُه ،و َف َّرعْ � :أ�ص َع َد
َ
وللكثريَ ْ ،
وال ْونُ للأبي�ض والأ�سود(((�...إلخ.
4.4اال�شتقاق :وهو «�أخذ �صيغة من �أخرى مع اتفاقهما مع ًنى وماد ًة
�أ�صلية وهيئ َة تركيب لها؛ ليدل بالثانية على معنى الأ�صل بزيادة
مفيدة»((( ،وهو من �أهم ال َّروافد الـ ُم ْ ِث َية للغة ،وال �س َّيما اللغة التي
يراد لها �أن تكون علمي ًة با�شتقاق الأ�سماء وامل�صطلحات جلميع
املفاهيم العلمية وفق املراد منها عند م�ستخدميها ،ويف كثري من
الأحيان ُت ِلج ُئ احلاجة �إلى تكوين كلمات جديدة من املواد اللغوية
(((
(((
(((
(((
(((

ينظر كتاب الرتادف واال�شرتاك مظهران من مظاهر ثراء العربية� ،ص 87وما بعده.
ينظر :الألفاظ املرتادفة ،للرماين� ،ص.49
�شرح الت�صريف امللوكي ،البن يعي�ش� ،ص.98
ينظر :ثالثة كتب يف الأ�ضداد� ،ص.189-185
املزهر( 346/1 ،ناق ًال عن �شرح الت�سهيل).
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وفق نظام اللغة و�أوزانها؛ لأجل ا�ستيعاب ما يرد من مفاهيم
فيتح�صل من ذلك
جديدة وف ًقا للقيا�س املعمول به يف اللغة،
َّ
تو�سيع ملفردات اللغة ،وم ٌّد ملعاين �صيغها ،مع املحافظة على ن�سقها
معي(((.
املن�ضبط ب�أوزان ونظام �صوتي َّ
أهم مظاهر اال�شتقاق :ا�شتقاق الأو�صاف والأ�سماء وامل�صطلحات
ومن � ِّ
من �أ�سماء الأعيان والذوات ،ومن اجلذور ال�صوتية اجلامدة،
ومن املر َّكبات اللفظية الطويلة ،بال َّنحت ،والتَّعريبَّ ،
والتجمة،
واالقرتا�ض((( ،والو�ضع ح ْم ًال على الأوزان القيا�سية يف اللغة ،هذه
الظواهر اللغوية كلها مت ُّد اللغة وتغنيها بامل�صطلحات وال َّنماذج
العلمية وفق املفاهيم املتط ِّورة يف كل ع�صر .نحو ا�شتقاق ( َت ْلفَزَ ،
قيا�سا على :دحرج ،يدحرج ،دحرجة،
ُي َت ْل ِفزُ ،تَلفز ًة ،فهو متلفز)...؛ ً
فهو مدحرج ،...وهو من �أو�سع الأبواب َّ
الثية يف اللغة العربية(((.
وال ُتع َلم لغ ٌة �أغنى من العربية يف هذه املجاالت ،وبه ُيك ُنها ا�ستيعاب
العلوم الع�صرية ،برتجمتها وتعريبها واالقرتا�ض وو�ضع الألفاظ
املرادفة داللي ًّا ملفاهيمها ،ونحو ذلك ،و َيتَّ�ضح ذلك يف معاجم اللغة
ؤلفات م�ستقلة،
خ�ص�صه بع�ض امل�ؤلفني مب� ٍ
العربية امل�شهورة ،وقد َّ
ككتاب (الفروق اللغوية) لأبي هالل الع�سكري (ت400هـ) ،وكتاب
(الألفاظ الكتابية) لعبد الرحمن الهمذاين (ت ،320وقيل327:هـ)،
و(الأجنا�س من كالم العرب) لأبي عبيد القا�سم بن �سالم (ت224هـ)،
و(ما اختلفت �ألفاظه واتفقت معانيه) للأ�صمعي (ت217هـ) وله كتاب
يف الأ�ضداد �أي�ضا ،و(الألفاظ املرتادفة املتقاربة املعاين) للرماين
((( ينظر :من �أ�سرار اللغة ،لإبراهيم �أني�س� ،ص ،52والأ�س�س اللغوية لعلم امل�صطلح� ،ص.35
((( وهو �أخْ ُذ كلمة من لغ ٍة و�إدراجها يف لغة �أخرى باملفهوم نف�سه ،وقد ي�ستدعي ذلك تغيري بع�ض �أ�صواتها
�أو �صيغتها ووزنها .ينظر :امل�صطلح العلمي يف اللغة العربية ،لرجاء وحيد دويدري� ،ص.110
((( ينظر :اال�شتقاق ،لعبد اهلل �أمني� ،ص :ي ،1،ومن �أ�سرار اللغة� ،ص.54-52
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ال�سكيت (ت244هـ) ،و(الأ�ضداد)
(ت384هـ) ،و(الأ�ضداد) البن ّ
لأبي حامت ال�سج�ستاين (ت248هـ) ،وغريها كثري من الأعمال اللغوية
لأئمة اللغة العربية الذين ُعنوا بهذا اجلانب من اجلمع اللغوي
وتف�سريه.
مات بالغ َة الأهمية يف ع�صر جمتمع املعلومات،
رابعا ً ـمتتلك اللغة العربية مق ِّو ٍ
و ُينظر �إليها يف قم ِة ما ُتعترب به اللغ ُة املثالي ُة يف هذا الع�صر ،وهي:
ُ 1.1
ال�صوتي وقو ُتهُ ،ويتمثل ذلك يف اخل�صائ�ص ال�صوتية
نظامها
كمال ِ
ِّ
ل�صوامتها و�صوائتها ،فال�صوامت يف اللغة العربية ِّ
تغطي احل ِّيز
ال�صوتي لدى الإن�سان كام ًال ،تبد�أ من �أق�صى احللق مما يلي احلنجرة
�إلى ال�شفتني ،وما من منطقة يف هذا احل ّيز الفموي �إال وللعربية
فيه �أ�صوات ،وهذا يعطي ال�صوت العربي ا ِّتزان ًا واتّ�ساق ًا تتباعد
فيه املخارج ،فت�سهل على �أع�ضاء ال ُّنطق ،وت�ستغني بها عن املخارج
ال�شديدة التَّقارب ،حيثُ يثقل ال ُّنطق؛ ولذلك ينفر نظام اللغة العربية
من الكلمات ذوات احلروف ال�شديدة التَّقارب ،ف�إذا و�صل التَّقارب
�إلى درجة التَّجان�س ،جل�أ العربي �إلى الإدغام؛ لتخفيف ال ُّنطق وتقليل
اجلهد على �أع�ضائه.
و�أ َّما ال�صوائت ف�صوائت العربية هي احلركات الثالث املعيارية ،وهي
�أكرث احلركات وجودًا يف اللغات َ
العالية ،و ُتع ُّد ال َّنموذج الأمثل يف
اللغة ،ف�إذا كانت اللغة تكتفي بهذه الثالث فقط ،ف�إنَّ ذلك يدل على
معياريتها وقوة نظامها ال�صوتي(((.
2.2مقوماتها اللغوية واملعرفية التي �سبق احلديث عنها ،و�أهمها ارتباطها
عالية حتمل عقيدة َ
بر�سالة �سماوية َ
عالية ،وقد حت َّدث الدكتور �صالح
العلي رئي�س املجمع العلمي العراقي عن اهتمام الأعاجم باللغة
�أحمد ّ
((( ينظر :علم الأ�صوات ،لكمال ب�شر� ،ص.236-235
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العربية وتدوينهم للعلوم بها ،ثم علل ذلك قائ ًال« :ف�أ َّما العناية بالعربية
فمردها �إلى مكانة اللغة العربية عند �أهلها ،وغناها يف املفردات،
وا�ستيعاب ثقافة العرب و�أفكارهم ،ثم جاء القر�آن الكرمي فع َّز َزها
فازدادت ت�أ ُّث ًال
بنزوله بها ،و�إطرائ ِه مكانتَها،
وارتفعت مكا َن ًة»(((.
ْ
ْ
3.3عدد امل�ستخدمني لها ،فم�ستخدموها من ال َّناطقني بها وغريهم من
�أكرث م�ستخدمي اللغات يف العامل ،وعلماء اللغة ي�ؤكدون �أنّ «طاقة اللغة
تتوقف على عدد الذين ميار�سونها ودرجة تعلُّمهم»((( .والعربية ت َع ُّد
لغ ًة ر�سمي ًة يف �أكرث من اثنتني وع�شرين دولة ،ولغ ًة ثاني ًة يف كثري من
ال ّدول ُّ
وال�شعوب الإ�سالمية ،ولها امتداد يف كل بلد؛ ولذلك ت�أتي يف
املرتبة الرابعة عاملي ًّا من جهة عدد امل�ستخدمني ،وقبلها :الإجنليزية،
فال�صينية ،فالهندية ،ح�سب الإح�صائيات العاملية يف كتاب (حقائق
العامل) ال�صادر من وكالة اال�ستخبارات الأمريكية و(�إنكارتا) و�أي�ض ًا
(�إثنولوج)(((.
العال ،فال يخلو بلد يف َ
4.4درجة انت�شارها ووجودها يف َ
العال منها،
ويكفي �أنَّ نعلم �أنَّ امل�سلمني ال يخلو منهم بلد ،قلوا �أو كرثوا ،وهم
مرتبطون بكثري من الألفاظ العربية يف عباداتهم ـ كالأذان مث ًالـ
والأدعية وقراءة القر�آن ،واللغات الثالث التي تق َّدم �أنها متقدمة على
العربية من حيث عدد امل�ستخدمني لي�س لواحدة منها مثل ما للعربية
من االنت�شار ،ويليها يف ذلك اللغة الإجنليزية� ،أ َّما اللغتان ال�صينية
والهندية ،فال تنت�شران �إال يف �شرق �آ�سيا.
�5.5أهمية املنطقة التي متثلها اللغة العربية من ال َّناحية اجلغرافية ،ف�إنَّ
املنطقة العربية التي ترتبط بها العربية ُت َع ُّد منطقة ا�سرتاتيجية مهمة
((( درا�سات يف تطور احلركة الفكرية يف �صدر الإ�سالم� ،ص.143
((( اللغة ،لفندري�س� ،ص.421
((( ينظرhttps://arabic.rt.com/news/786982 :
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جد ًا يف َ
العال ،وهي تغطي م�ساحة وا�سعة ،ي�ؤ ُّمها كثري من طالب
العلم والعلما ِء وال�س َّو ِاح وال�سيا�سيني والع َّمال والتجار...ونحوهم.
6.6الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ال�سائدة يف َ
العال
العربي ،وهي �أو�ضاع جتعل ِللُّغة العربية �أهمي ًة كبرية يف َ
العال،
ويظهر ذلك يف التبادل املعريف ،وامل�ؤمترات العلمية ،وعالقات َ
العال
مع �أطياف املجتمع العربي ،وقد ذكر بع�ض اخلرباء اللغويني العرب
إمكانات ا�ستثماري ًة مثالي ًة؛ فقد �أ�شارت درا�سة �أمريكية
�أنَّ «للعربية �
ٍ
�أ�صدرتها رابطة اللغات احلديثة عام 2010م �إلى �أنَّ العربية تع ّد من
�أكرث اللغات الأجنبية تعلُّم ًا يف الواليات املتحدة الأمريكية؛ �إذ زاد عدد
دار�سيها بن�سبة .(((»%86
ال�صناعات ـ وال �س َّيما التِّجارية ـ �إلى
7.7ي�ضط ُّر كثري من م�صدِّ ري ِّ
ترجمة معلوماتها �إلى اللغة العربية؛ لأجل ترويجها يف َ
العال العربي،
باملتخ�ص�صني يف اللغة العربية ،وبالربامج
وي�ستدعي ذلك اهتمامهم
ِّ
العربية على الإنرتنت ،وبامل�صطلحات العربية.
وال�شيء الذي ينبغي �أن ي�ؤ ِّكده البحث هنا هو �أنَّ هذه املق ِّومات والدِّ عامات
التي ِّ
تر�شح اللغة العربية لو�صفها باللغة العلمية ،وتدل على قوتها ومثاليتها
معي ـ ما كان منها من املفهوم الأول الذي قدمناه للغة العلمية
ـ ولو يف زمن ّ
متغي ،حتتفظ به العربية يف كل مكان وزمان ،و�أ َّما املفهوم
فهو ثابت غري ِّ
الثاين الذي تعتمد فيه اللغة على املكت�سبات ُّ
والظروف الآن َّية ،ف�إنه مع َّر�ض
للزوال ،وعدم اال�ستمرار؛ وال�سبب الرئي�س يف هذا التق�سيم يعود �إلى �أنَّ
امل�ؤ ِّثرات واملق ِّومات اللغوية الداخلية تختلف اختالف ًا جذري ًّا عن امل�ؤ ِّثرات
اخلارجية؛ لأن امل�ؤثر اخلارجي ـ ـ كالزمان واملكان وال�صناعات واملجتمع
((( انظر :ندوة الدوحة « :اللغة العربية يف بيئات وجماالت خمتلفة» يف 1437/3/26هـ.

�https://www.dohadictionary.org/AR/News_Events/Events/Pages/InternationalArabicLanguageDay
symposium.aspx
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والآداب والعادات وغريها ـ ـ مق�صو ٌر على �سببه ومرتبط به وال يتجاوزه(((،
وو�صف اللغة ب�أنها لغة علمية �أو عاملية بال َّنظر لهذا امل�ؤثر اخلارجي وحده ال
العلمي و�ص ًفا معيا ًرا يف تقومي اللغة.
ميكن �أن يقبله املنطق
ُّ
و�إنَّ مما ينبغي �أن ُي�ستنتج من املقدمات ال�سابقة �أنَّ اللغة العربية ـ يف حد ذاتها
انقرا�ضها بح�سب تلك
ومقوماتها ـ لغة �صاحلة للبقاء ،وي�صعب ت� ُّصو ُر زوالـِها �أو
ِ
تو�صف باللغة العلمية
املعطيات ،وهي باملفهوم ِ
نف�سه وما ان�ضاف �إليه ُت َع ُّد م� َّؤه َل ًة لأن َ
واللغة َ
العالية متى حت َّققت لها تلك الأ�سباب املتقدمة.
و�إنَّ من الإن�صاف �أن نذكر يف هذا الإطار �أنَّ �سيادة اللغة الإجنليزية يف هذا
و�شيوعها يف َ
العال كان ب�سبب توافر تلك الأ�سباب الوقتية ،و�أه ُّمها هيمنة
الع�صر
َ
وغ َلب ِتهم على َ
�أه ِلها َ
العال ماد ًّيا وع�سكر ًّيا ،ونهو�ض العلوم الع�صرية م�ؤ َّدا ًة بها،
وانت�شار التوا�صل َ
واال�ضمحالل يف �أي
العالي بها ،...وهي مع ذلك مع َّر�ض ٌة للرتاجع
ِ
�ضعفت تلك الإمكاناتُ املادي ُة� ،أو تزعزع �سلطانُ �أه ِلها ،وال�سبب يف
وقت �آخر؛ متى
ٍ
ْ
ذلك عدم امتالكها للمقومات اللغوية الذاتية ،وال َّثقافية العميقة والأدبية والأخالقية
التي تتوافر للغة العربية.
ومما ينبغي �أن تقود �إليه ال َّنظر ُة الفاح�ص ُة يف حال اللغات �أنَّ �سيادة �أيِّ لغة
واعتبا َرها لغ ًة َ
عالي ًة باقي ًة بال َّنظر �إلى الأ�سباب املكت�سبة الوقتية ُيع ُّد ُحك ًما غري
أف�ضت �إليه نظرة مادي ٌة عاجلة قا�صرة ،ومن هنا قال �أحد اللغويني الغربيني:
دقيقْ � ،
ٍ
(((
«وكم من �ضحايا لغرور املتم�سكني بل�سان ال َّثقافة الوا�سع االنت�شار» وقال �أي�ضا:
املهم �أن يعي َ
وحيد ،و�أنَّ تع ُّد َد
العال �أنَّ اللغة الإن�سانية لن
تن�ساب يف قا َل ٍب ٍ
«من ِّ
َ
الأ ْل ُ�سن تن�ضوي يف دينامية الإن�سانية»((( ،يريد �أنَّ اللغة تتطور وفق تطور الإن�سان،
وعلى هذا ال يت� َّصور يف لغة من اللغات �أن تبقى على �صفة واحدة يف جميع الأطوار،
حتى و�إن كانت لغ ًة قوي ًة يف ذاتها(((.
(((
(((
(((
(((

ينظر :حما�ضرات يف علم الل�سان العام ،لـدي�سو�سري� ،ص.39-38
وظيفة الأل�سن وديناميتها ،ملارتينيه� ،ص.167
ال�سابق� ،ص.169
ينظر حول مفهوم انقرا�ض اللغة وانتهائها كتاب :عندما متوت اللغات� ،ص.27-2
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واقع اللغة العربية المعاصر في المجال العلمي والتقني:
�إنَّ مما يحقّ للمت� ِّأمل �أن ي�ستنتجه مما �سبق من املناق�شة� :أنَّ واقع اللغة العربية
املعا�صر يف املجاالت العلمية والتقنية ُيع ُّد منخف�ض ًا ع َّما ت�ستحقه العربية ،ولك َّنه مع
ذلك ال يزال يف تق ُّد ٍم وتط ُّور �إيجا ِب ٍّي يف �شتى املجاالت والتخ�ص�صات ،فال توجد
مو�ضوعات ع�صرية �إال وفيها �إ�سهامات مقبولة وعلى م�ستوى عايل اجلودة باللغة
عجب الإن�سانُ من �ش�أن العربية يف هذا الو�صف! بل قد ي�صعب فه ُمه
العربية ،وقد َي َ
على غري املن�صفني ،ذلك �أنَّ انخفا�ض م�ستواها َ
لغات �أخرى
العالي باملقارنة �إلى ٍ
جمالت �أخرى،
يقارنه ثبا ُتها يف خ�صائ�صها اللغوية ،وتف ُّو ُقها وا�ستمرار تطورها يف
ٍ
م�ستويات ت�ضمن لها البقا َء واال�ستمرار واال�شتهار يف جمال املناف�سة اللغوي
�أو على
ٍ
َ
العالي ،ويكفي يف هذا �أن نع َلم �أنَّ الذينَ يرتب�صون بالعربية ويجمعون جهودهم
لغات �أخرى يف
للق�ضاء عليها باءت جهودهم بالف�شل ،حني
جنحت يف الق�ضاء على ٍ
ْ
ق�ضت على
مناطقها غري العربية ،كما �أنَّ
وال�س َّكان َّي َة وال َّثقاف َّية التي ْ
ِ
التطورات البيئ َّية ُّ
بع�ض اللغات يف َ
العال� ،أو ح َّو َلتها �إلى �أطوا ٍر �أخرى ـ ـ ـ كما حدث ِل ّلتينية والإغريقية
تغيها
والإجنليزية((( ـ ـ ـ تلك التطورات هي وغريها تع َّر ْ
�ضت لها اللغة العربية ومل ِّ ْ
ومل َ ُ
ت ْل بينها وبني مواكب ِة الع�صر ولو ببطء.
وبنا ًء على املفهوم املتقدم للغة العلمية ،وال�شواهد التي تق َّد َمت لِ ا تتمتع به اللغة
العربية من خ�صائ�ص ومزايا ،ي�ستطيع املت�أمل �أن يحكم بدون تردد �أ َّنها من �أو َلى
مفهومي مقولة
اللغات بو�صفها باللغة العلمية ،ولكنْ هذا على املفهوم الأول من
ِ
َ
«اللغة العلمية» املتقدِّ َمني ،ثم على بع�ض املق ِّومات املعا�صرة التي اكت�سبتها العربية،
زالت اللغة العربية دون مكانتها احلقيقية يف جمال
و�أ َّما على املفهوم الثاين فال ْ
ُ
العلم والتقنية ،و�أ�سباب ذلك ومظاهره يف العامل العربي كثرية� ،أخل�صها فيما يلي:
1.1تدري�س العلوم ـ وال �س َّيما الع�صرية ـ باللغات الأجنبية يف َ
العال
ً
مرتبطا بالل�سان
العربي والإ�سالمي عموم ًا ،ف�أ�صبح الفكر العلمي
((( ينظر :بذور الكالم �أ�صل اللغة وتطورها� ،ص.384 -381
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مدار�س تد ِّر�س باللغة الإجنليزية ،والفرن�سية،
غري العربي ،وظهرت
ُ
أهم �أهدافها حتويل الأمة عن هويتها ،لي�س �إلى
�أو الرو�سية ،ومن � ِّ
هوية �أخرى بل �إلى (ال هوية) ،حتويلها �إلى م�سخ ال عربي �إ�سالمي،
وال هو لهويتهم ينت�سب ،ال �إلى ه�ؤالء وال �إلى ه�ؤالء(((.
2.2قلة اكرتاث العرب يف هذا الع�صر بف�صاحة اللغة و�سالمتها من
ال َّلحن ،ب�سبب ت�أثري العام َّيات واللغات الأجنبية يف العامل العربي،
�شاعت الأخطاء اللغوية والألفاظ العام َّية والأجنبية يف
ولذلك
ْ
ال�صحافة العربية ،والبحوث العربية احلديثة ،ويف اخلطاب العام
َّ
وامل�سموع ،ويف َّ
ال�شارع العربي على اللوحات التجارية والإعالنات
وف�سدت �أل�سنة املثقفني والإعالميني ب�سبب قلة االكرتاث
وغريها،
ْ
باللغة الف�صحى.
�3.3ضعف امل�ستوى العلمي ملع ِّلمي اللغة العربية ،ب�سبب قبول تدري�س �أيِّ
�ضعيف للغة العربية ،ولو كان م�ستواه متد ِّني ًا؛ فنتج عن ذلك �ضعف
ٍ
املخرجات اللغوية ،ثم �ضعف البحث العلمي.
4.4النظرة االعتبارية ملن يتكلم باللغة الأجنبية ،و�إحاطته بها َلة من
وال�سخرية
التقدير والتبجيل والثناء ،وي�صحب ذلك اال�ستهزاء ُّ
ملن يتكلم باللغة العربية الف�صحى ،وال �س َّيما يف َّ
ال�شارع العربي،
ومواطن ال َّن�شاط االجتماعي.
5.5اال�ستيعا�ض عن امل�صطلحات العربية وكثري من �ألفاظها مب�صطلحات
وكلمات �أجنبية� ،أو كلمات غري ف�صيحة من اللهجات ال َّدارجة على
وجع َل ْت مكان امل�صطلحات الف�صيحة.
�أل�سنة العوامُ ،

((( ينظر:

www.alukah.net/literature_language/0/41477/#ixzz3jQhQT6c5
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لل�شخ�ص َّية العربية �أمام َّ
6.6االنهزام الداخلي َّ
ال�شخ�ص َّيات الأجنبية،
ومن مظاهر هذا االنهزام االعتزاز مبخاطبة الأجانب بلغاتهم،
والكتابة بل�سانهم ،وتقليدهم يف الألفاظ والأ�ساليب اللغوية ،وجند
الأجانب متم�سكني بلغاتهم و�ألفاظهم و�أ�ساليبهم بكل فخر �أمام
العرب دون حرج.
7.7ال َّنظرة املتد ِّنية ملن ال يحمل �إال م َ�ؤ َّه ًال عرب ًّيا من الكوادر العلمية
يف َ
اللغوي
العال العربي ،والتَّقليل من �ش�أنه ،ف�صار التخ�ص�ص
ّ
العربي منبوذ ًا يف َ
العال العربي.
�8.8ضعف ترجمة العلوم والبحوث من اللغات الأخرى ،ومن املعلوم منذ
قدمي �أنَّ ترجمة املعارف �إلى لغة من اللغات ُتك�س ُبها قو ًة وتط ُّو ًرا
وقيم ًة �إ�ضافي ًة كبري ًةَّ ،
وبالتجمة ُيكنُ تطوير البحث العلمي
واالطالع على جتارب الأمم الأخرى ،و�إثراء امل�صطلح العلمي،
ال�صناع َّية وال ِّتجار َّية وغريها.
و�إيجاد احللول لكثري من امل�ستجدات ِّ
9.9عدم وجود قوانني �صارمة حلماية اللغة العربية ،ومن ِع ال َع َبث
بها عن طريق متييعها يف اللغات الأجنبية بالرغبة عن �ألفاظها
وم�صطلحاتها وقوانينها والتعبري بها نط ًقا وكتاب ًة ،وا�ستبدال
اللغات الأجنبية بها.
1010ال َّت� ُّأخر البالغ يف �إدخال العربية �إلى َ
عال التِّقانة ،وقد �أدى ذلك
قمي العربي ،وال تزال الأعمال اللغوية
�إلى �ضعف املحتوى ال َّر ّ
العربية يف جمال احلا�سوب تعاين من الهزال َّ
ال�شديد ،ي�ستوي
يف ذلك امل�ؤ َّلفات واملد َّونات واملواقع على َّ
ال�شبكة العنكبوتية،
ومو�سوعة البحث احلرة (ويكيبيديا) والبحث العلمي ،والدِّ را�سات
واملخرتعات العلمية يف اجلامعات ومراكز البحث...
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حت�س ٍن َّ
مطرد ،ولك َّنه بطيء
و ُيلحظ �أنَّ اللغة العربية يف واقعها التِّقاين الآن يف ُّ
ومل َي ْر َق �إلى ما يليق بها وب�أهلها وثقافتها ومكانتها العاملية حتى الآن ،ولتبيان ذلك
والتَّدليل عليه �أُورد هاهنا �إح�صاءين �أجراهما موقعان خمتلفان �أحدهما يف عام
2014م ،والثاين يف عام 2015م مل�ؤ�شر وجود املحتوى العربي الرقمي على الإنرتنت:
الأول ـن�شره موقع املحتوى العربي امل�س َّمى (مو�ضوع اقر�أ عربي) على َّ
ال�شبكة
العنكبوتية �إح�صا ًء مل�ؤ�شر املحتوى العربي الرقمي جاء فيه :املحتوى
الرقمي العربي على الإنرتنت� ،أو كما ي�سميه البع�ض املحتوى الإلكرتوين
العربي ،وهو م�صطلح يعرب عن جمموع مواقع و�صفحات الويب املكتوبة
باللغة العربية على �شبكة االنرتنت(((:
ن�سبة املحتوى العربي على االنرتنت يف اخلم�س �سنوات الأخرية ( كل �سنة على حدة)
ال�سنة
ن�سبة املحتوى العربي من حمتوى جميع
اللغات عرب ال�سنوات ()%

2010م 2011م 2012م 2013م 2014م
3.26

2.74 4.06 3.25 2.89

ن�سبة املحتوى العربي على االنرتنت على مدار جميع ال�سنوات منذ ت�أ�سي�س االنرتنت
متو�سط عدد �صفحات املحتوى الكلي (�صفحة)

 74.5مليار

متو�سط عدد �صفحات املحتوى العربي (�صفحة)

 660مليون

ن�سبة املحتوى العربي من املحتوى العاملي ()%

0.89

الثاين ـ ن�شره موقع (يالفيد) على ال�شبكة نق ًال عن �إح�صائية من موقع (جوجل)
البحثي(((:
((( ينظر:
(((

http://mawdoo3.com

ينظرhttps://yallafeed.com :
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-1انت�شار املحتوى الرقمي العربي :ال تتجاوز ن�سبة انت�شار املحتوى
الرقمي باللغة العربية حاجز الـ  ، %1.5فيما ُيتو ّقع �أن ترتفع
الن�سبة �إلى  %3هذا العام.
 - 2ن�سبة املحتوى العربي :ي�ش ّكل املحتوى العربي حوايل  %2فقط
من جممل املحتوى املنت�شر على �شبكة الإنرتنت عاملي ًا(((.
-3عدد امل�ستخدمني العرب :ي�صل عدد م�ستخدمي الإنرتنت
العرب �إلى حوايل  %7من جممل عدد م�ستخدمي الإنرتنت
على ال�صعيد العاملي.
-4ن�سبة املحتوى العربي على  :Wikipediaت�صل ن�سبة املحتوى
العربي املوجود على موقع  Wikipediaاليوم �إلى %0.82
فقطّ � ،أي �أقل من  %1من �إجمايل املحتوى املتاح يف املوقع.
-5ر�ضا ال�شباب العرب عن املحتوى العربي %48 :من ال�شباب
العرب غري را�ضني عن جودة املواقع الإلكرتونية املحلية ،و%47
منهم غري را�ضني عن جودة املحتوى يف املواقع الإلكرتونية
العاملية املع َّربة.
�إنَّ هذا التَّباط�ؤ َّ
وال�ضعف الذي تظهره هذه ال ِّن َ�سب ُي َ�ص ِّو ُر لنا واق ًعا غ َري م ْر ِ�ض ٍّي لنا
�أهل العربية ،ولكنه جاء يف م�صلحة �أعداء الإ�سالم والعروبة ،وهنا تبدو خطور ُته
الولوج منها
�أك َرث و�أ�ش َّد وق ًعا؛ لأنه يفتح على �أهل الإ�سالم ثغو ًرا ي�سه ُل على عد ِّوهم
ُ
للنيل منهم.
أهم الأ�سباب التي �أ َّدت �إلى هذا ال�ضعف والت�أخر ـ يف ر�أي البحث ـ تر ّدد
ومن � ّ
علماء اللغة العربية يف معاجلتها �آلي ًّا ،وت� ّأخر امل�ؤ�س�سات التَّعليم َّية يف االهتمام
((( ارتفعت الن�سبة هنا عما كانت عليه يف الإح�صاء الأول ب�سبب التفاوت الزمني ،فقد كان الإح�صاء الأول
وحت�سن ،ولكنه ببطء.
يف عام 2014م ،وهذا الأخري يف عام 2015م ،وهذا يدل على �صعود ّ
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ب�إدخال الدِّ را�سات احلا�سوب َّية املتط ِّورة �ضمن براجمها الهامة ،وهذا قد �أ�ض َّر
بالعربية يف هذا الع�صر و� َّ
أخل ب�سرعتهم يف التَّطور الع�صري ،وانعك�س �ضرره على
�سائر ال َّن�شاط العربي يف جميع املجاالت ،وفتح عليهم ثغو ًرا ملن ي�ستغل هذا اخللل
َّ
للطعن يف ال َّثقافة الإ�سالمية والعربية على العموم.
ومن هنا تتكرر دعوات الباحثني املخل�صني للغة العربية �إلى �ضرورة تغيري هذا
الواقع امل ّر ،م�ؤكدين �أنَّ الع�صر الذي نعي�شه اليوم هو ع�صر جمتمع املعرفة ،ومن
ال ميلك املعرفة والتَّقنية ف�سي�ضطر �إلى البقاء خارج الع�صر؛ و�أنَّ املجتمع يجب
�أن يكون قادر ًا على ا�ستعمال عقله لإنتاج املعرفة والعلم ،وابتكار وت�صنيع التَّقنيات
(((.
املادية واالجتماعية املنا�سبة لنهو�ض وطنه
واملجال التِّقاين الذي ميثله املحتوى ال َّرقمي على َّ
ال�شابكة ال�ضوئية ُي َع ُّد الآن
أهم املجاالت اخلادمة للعلم واملعرفة ،و�أ�ش َّدها ت�أث ًريا يف َ
العال؛ لكونه �أدا ًة ف َّعا َلة
� َّ
يف تدوين املعارف و�إظهارها ون�شرها ودرا�ستها ،ولذلك جند املثقفني يبادرونه
وال�صناع َّية
وال�صح َّية واالجتماع َّية ِّ
في�ستخدمونه يف املجاالت ال َّثقاف َّية واالقت�صاد َّية ِّ
وال�سياح َّية واملكتب َّية والتِّجار َّية�...إلخ ،على م�ستوى الأفراد واحلكومات واملراكز
ِّ
وامل�ؤ�س�سات َّ
وال�شركات وغريها ،ف�إنَّ املعرفة التي ُت َعالج فتو�ضع يف تقنية املعلومات؛
ي�سهل ن�شرها وتداولها وفهمها وتعليمها ،وي�شرتك يف ذلك العلماء اللغويون والفن ّيون
العلم واملد ِّر�سونَ والباحثون يف جميع جماالت املعرفة وجمع
التِّقان ّيون ،وطلب ُة ِ
املعلومات والتخ�ص�صات(((.
أهم ما يرقى
اليوم من � ِّ
لقد �أ�صبح ا�ستخدام لغة من اللغات يف جمال التِّقانة َ
بها ،ومن �أقوى ما يعود عليها بنتائج واقعية م�ؤ ِّثرة يف مكانتها اللغوية على امل�ستوى
َ
العالي واملعريف ،ب�سبب ات�ساع هذه الأداة وت�سارعها وانت�شارها ومرونتهاِ ،ومنْ َث َّم
((( ينظر ،http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=12196 :نق ًال عن :العلم واللغة متى
يتكلم العلم العربية؟ ،للدكتور حممود فوزي املناوي ،ط( 1اجليزة ،م�صر :املكتبة الأكادميية2011 ،م).
((( ينظر ملزيد من التف�صيل واملعلومات يف هذا املجال :امل�صطلح العلمي يف اللغة العربية� ،ص،374-372
والتعليم احلا�سوبي� ،ص 68وما بعدها.
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يزداد متكلمو اللغة وم�ستخدموها ونا�شروها با�ستمرار وب�سرعة ،ولو حظيت اللغة
العربية باهتمام وعناية الئقة مبكانتها َ
العالية واللغوية يف ال ِّت َقانةَ َ ،لا فاقتْها لغ ٌة من
اللغات ،ولقد َب َّي َن ْت جمموع ٌة
مما تتم َّيز به عن �سائر ِ
اللغات يف هذا املجال؛ لِ ا َت َق َّدم َّ
اخلطوات التي تكفل للعربية بلو َغ هذه املرتب َةَّ ،
حت
من الدرا�سات احلدي َثة
وو�ض ْ
ِ
كيفي َة �إيداع املعرفة باللغة العربية يف احلا�سوبَ ،
وطرق معاجلتها �آل ًّيا((( ،وكنتُ قد
خ�ص�صتُ يف هذا درا�سة م�ستقل ًة �سابق ًةِ ،ومن َّثم ال �أرى حاجة يف تكرارها هنا(((.
داعم يدعم العرب يف النهو�ض بالعربية يف جمال العلم والتقانة ما
و�إنَّ � َّ
أهم ٍ
�سبق بيانه يف هذا البحث من �أدل ٍة وحجج على ما متتاز به العربية من �إمكانات
نادرة ،تلك الإمكانات التي م َّك َن ْت علماء العربية من نقل العلوم من كل التخ�ص�صات
املتاحة �إلى اللغة العربية يف الع�صور الأولى ،وج َع َل ْت العربي َة لغ َة الع ْل ِم َ
العالي َة �إ ّبانَ
قو ِة �سلطان امل�سلمني َ
وغ َلب ِتهم على من �سواهم من الأمم ،فكان البحث العلمي كله
باللغة العربية ،يف علوم الطبيعة والطب والفلك والريا�ضيات واملنطق واللغويات
والآدابِّ ،
وكل املعارف ،ومل ت�ضق العربية عن ا�ستيعاب هذه العلوم ،وهذه كتبهم بني
�أيدينا �شاهد ًة وناطقة بذلك.

الخاتمة ونتائج الدراسة:
أهم ما ي� ِّصور مكانة اللغة العربية،
جاءت هذه الدرا�سة م�ضغوطة وجمملة يف بيان � ِّ
ِّ
ويبي واقعها املا�ضي واحلا�ضر يف املجاالت
ويو�ضح خ�صائ�صها وما متتاز بهّ ،
العلم َّية والتَّقن َّية خا�صة؛ لأن احلكم على واقع اللغة العربية يقت�ضي ال َّنظر يف حالها
أهم امل�سائل التي بدا
القدمي واحلديث ،ومن َث َّم اقت�ضت هذه الدِّ را�سة الوقوف عند � ِّ
�أ َّنها تفي مبو�ضوعها على هذا امل�ستوى ،وهي :مقدمة مم ِّهد ٌة لتناول اللغة العربية
((( انظر املرجع ال�سابق نف�سه.
((( وهي بحث :عالقة النحو العربي باملعاجلة الآلية للغة ،ن�شر �ضمن �أعمال م�ؤمتر اللغة العربية والدرا�سات
البينية بجامعة الإمام 1436هــ.
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بالدرا�سة والو�صف ،ثم بيان حقيقة اللغة العربية ومكان ِتها َ
العال َّية والواقع َّية،
ثم م�س�ألة عالقة اللغة العربية بالعلم واملعرفة الإن�سانية ،ثم ع َّرج البحث على
ا�ستفهامني اثنني جعلهما حمور الدِّ را�سة واملناق�شة علم ًّيا:
الأول ـ متى تو�صف لغة من اللغات ب�أنها لغة علمية؟.
والثاين ـ هل ي�صدق و�صف (اللغة العلمية) على اللغة العربية؟.
ثم انتهت الدرا�سة بالتف�صيل يف واقع اللغة العربية املعا�صر يف املجال العلمي
تو�صل �إليها البحث.
والتقني بنا ًء على ما تقدم من احلقائق العلمية التي َّ
تو�صل �إليه البحث من النتائج فيما يلي:
ويتلخ�ص ما َّ

�1.1سعة الأدلة الواقعية على بروز املكانة اخلا�صة للغة العربية ،و�أ َّنها تزداد
قو ًة مع احلياة يف كل ع�صر ،وتلك معجزة من معجزات هذه اللغة،
وال�سبب يف ذلك ثبا ُتها اللغوي ومالءمتُها للأغرا�ض املختلفة ،و َقبو ُلها
الحتواء اجلديد.
�َ 2.2س ْبقُ اللغ ِة العربية يف املجال العلمي �شمل و�ض َع العلوم وامل�صطلحات
اجلديدة بالل�سان العربيَ ،
ونقل العلوم واملعارف من لغات عدة �إلى
العربية ،يف �أيام قوة العربية و�صفائها و ُبعدها عن اللحن ،ف�أ�سهم ذلك
يف بقائها لغ ًة للعلم والتعليم يف كل الع�صور.
3.3و�صف اللغة املعيارية ،و�إي�ضاح الكمال اللغوي ،وبيان �صفة اللغة التي
يتحققان فيها.
4.4قد يطلق و�صف (اللغة العلمية) على لغة من اللغات ،وقد ا�ستبانت
الدرا�سة �أنَّ اللغة العربية �أح ُّق لغات َ
العال بهذا الو�صف عند ال َّنظر �إلى
�صفاتها اللغوية الذاتية ،وهي ال�صفات التي تعطيها َّ
احلظ الأوفر من
الكمال اللغوي واملعيارية اللغوية.
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5.5يوجد انح�سار ملكانة اللغة العربية يف هذا الع�صر من جهة الو�صف
اخلارجي املبني على امل�ستجدات الع�صرية ،واملرتبط بالقوة املادية لأهل
العربية ،ومب�ستوى االت�صال َ
العالي ع َرب التقانة ،ولكن للعربية حركة دائبة
حت�سنٌ وا�ضح على امل�ستوى التقاين غري �أنه اليزال دون
يف النهو�ض ،ولها ُّ
ما هو مرج ّو.
واهلل �أعلم و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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١٧ الندوات والمؤتمرات

.هـ1437/3/26 •ندوة الدوحة «اللغة العربية يف بيئات وجماالت خمتلفة» يف
 دار: (بريوت1 ط، ترجمة نادر �سراج، مارتينيه،•وظيفة الأل�سن وديناميتها
.)هـ1416 ،املنتخب
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تدريــس العلوم التطبيقية باللغة العربية

ً
نموذجا)
(الطب

أ.بدر بن محمد عيد الحسين
ماجستير في اللغة اإلنجليزية
كاتب وباحث في مجالي التربية
وأدب الطفل

مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على النبي العربي الأمني حممد بن عبداهلل
وتي
أف�صح من تك َّلم بها و�أجاد� ،أُ َ
 وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،خ ِري من نطق بال�ضاد ،و� ِالقلوب
أ�سفرت
ُ
من الكالم جوام َعه ،ومن البيان حما�س َنه ،فت�ش َّنفت الآذان لف�صاحته ،و� ِ
لإبانته وبالغته ،بثَّ يف العربية عب َري القيم ،ونو َر احلكم ،وبالغة الإيجاز ،ورونق املجاز؛
ف�سمت ُح�سن ًا ونب ًال ،وت�أ َّلقت ن�ضار ًة وجما ًال ،واكت�ست �أ�صال ًة وبها ًء.
العربية � ُ
أ�شرف اللُّغات ،و»خ ُري الأل�سنة»((( ،و�أحالها و�أجالها على مر الع�صور
والأزمنة� ،أنطقَ اهلل بها خيا َر الأمم ،و�أعلى بها �ش�أنهم ،ورفع مكانتهم؛ لأنها لغ ُة
قر�آنهم الذي مي ِّثل �شريع َة اهلل يف الأر�ض ،قال تعالى( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ)((( ،وهي لغ ُة نبيهم الذي هو خامت الأنبياء حممد بن عبداهلل ،
قال تعالى( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)(((.
((( فقه اللغة� ،أبو من�صور الثعالبي� ،ص.9
((( �سورة يو�سف ،الآية .2
((( �سورة �إبراهيم ،الآية .4
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َ
َو ِ�س َعت العربي ُة معا َ
ومعارف الرومان ،وعلوم الزخرفة عند
ين فل�سفة الإغريق،
أفهام �أبنائها ال ُّنجباء حتى غدت مكتبا ُتهم
الفر�س ،و�أ�ضافت �إلى ذلك ما �أبدعته � ُ
تزخ ُر باملجلدات يف جميع �صنوف العلوم وخمت ِلف الفنون .وظ َّلت العربي ُة رائد َة
لقرون عديدة؛ فهي لغة العلم واحل�ضارة ،ومنهل
التقدم العلمي يف العامل ب�أ�سره
ٍ
املعرفة الأعذب ،والأوفى ،والأوثق؛ حيث ق َّدم العلماء امل�سلمون للب�شرية مراج َع
نفي�س ًة يف �شتى �صنوف املعرفة« .وكان كتاب القانون البن �سينا من �أهم املراجع التي
رجع �إليه �أطباء الغرب يف القرن احلادي ع�شر امليالدي وما بعده ،و�أخذ الأوروبيون
عن العرب علم اجلرب با�سمه ور�سمه ،كما �أخذوا عن اخلوارزمي اجلداول الريا�ضية
العلوم وتلك الفل�سفاتُ مد َّو َن ًة بلغة �أجنبية
و�سموها (اجلورزم) ،ومل تكن هذه
ُ
وال بحروف �إغريقية �أو التينية ،و�إمنا كانت مدون ًة بلغة عربية وبحروف عربية مل
تتجاوز الثمانية والع�شرين حرف ًا املعروفة لدينا الآن»((( .ولأهمية كتاب القانون يف
الطب ف�إن «علماء الفرجن ي�سمونه ( ،)Canonmedicinaوبقي هذا الكتاب مع َّو ًال
عليه يف علم الطب وعمله �ستة قرون ،وترجمه الفرجن �إلى لغتهم ،وكانوا يتعلمونه يف
مدار�سهم ،وطبعوه بالعربية يف روما �سنة ()1476م يف �أربعة جملدات ،بعد اخرتاع
�آلة الطباعة بنحو ثالثني عام ًا ،وهم ي�سمون ابنَ �سينا ( ،)Avicenneوله عندهم
مكانة رفيعة»(((.
و�إنَّ لغ ًة ُ
حتمل كل مق ِّومات الدميومة والتج ُّدد ،وتتَّ�سع جلميع القيم النبيلة قمني
بها �أن تت�سع لإبداعات الأمم املتقدمة يف جماالت الطب والهند�سة والف َلك والتِّقانة
ال َّرقم َّية وغري ذلك من العلوم والفنون .ورحم اهلل ال�شاعر حافظ �إبراهيم عندما
قال متحدث ًا بل�سان العربية:
و�سعـ��تُ كت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ��ابَ اهلل لفظ�� ًا وغاي�� ًة
َ
فكيف �أ�ضيق الي ــوم عـ ـ ـ ــن و�صـف �آل ـ ـ ـ ـ ـ ٍة
�أن��ا البح��ر يف �أح�ش��ائه ال�� ُّد ُّر كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ��امن

��ات
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ��ا �ضق��تُ ع��ن � ٍآي ب��ه وعظ ِ
ـات؟!
وتن�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق �أ�سـ ـ ـمـ ــا ٍء ملخ ـ ـ ــرتعـ ـ ِ
فهل �ساءلـ ــوا الغـ ـ ـ َّوا�ص عن �صدفـ ـ ـ ـ ــاتي؟

((( جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة ،حامد عبدالقادر ،العدد (� ،)12ص.74
((( القانون ،ابن �سينا.7/1 ،
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ال�ضاد ف�إنَّ جذور العربية َّ
وعلى ال َّرغم من كل العوادي التي �ألـ َّمت ب�أ َّمة َّ
ال�ضاربة
ال�ساكنة يف نب�ض قلوبهم ،التزال َ�صلب ًة قوي ًة ُ
تنب�ض باحلياة،
يف �أعماق نفو�سهمَّ ،
ومتت�ص رحيقَ املحبة والعزة؛ لتبقى َن ِ�ض َر ًة جميل ًة حتكي الأمل والعطاء ،ومتنحها
ُّ
ال َّدميومة ب�إذن اهلل ،قال تعالى( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) ((( ،و� َّإنا
نزل ِّ
الذك ُر بالعربية ،وبقا ُء العربية مقرت ٌن ببقاء القر�آن الكرمي �إلى �أن يرث اهلل
الأر�ض ومن عليها.
ملجيب ـ بعون اهلل ـ عن �سبعة �أ�سئلة ،ال ته ُّم فئة من النا�س
و�إنني يف هذا البحث ٌ
دون غريهم ،ولكنها ته ُّم الأمة جمعاء ،يف حا�ضرها وم�ستقبلها:
�أو ًال ـهل ميكن تدري�س العلوم التطبيقية باللغة العربية؟.
العلوم بغري اللغة الأم التي �أبدعتها من خالل الرتجمة
ثاني ًا ـ هل ميكن �أن ُتد َّر�س
ُ
والتعريب؟.
ثالث ًا ـهل ي�ستطيع الطبيب الذي در�س بالعربية جماراة الطبيب الذي در�س الطب
بالإجنليزية �أو الفرن�سية من حيث الكفاءة العلمية واملمار�سة العملية؟.
رابع ًا ـهل ترجمة العلوم الطبية وتعريبها ممكنان يف هذه الظروف التي متر بها
الأمة؟.
خام�س ًا ـ�أَ ِمنَ املمكن تعريب احلو�سبة وتطويعها؟.
�ساد�س ًا ـما العوامل التي ت�ساعد على تعريب العلوم التطبيقية ،والطبية ب�صفة
خا�صة؟.
�سابع ًا ـما مزايا تدري�س العلوم الطبية باللغة العربية؟

((( �سورة احلجر ،الآية .9
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�أو ًال ـ �أهمية اللغة:
اللُّغ ُة �أدا ٌة للتعبري عن َّ
الذات وامل�شاعر ،ومفتا ٌح للتعلم والتف ُّكر ،وو�سيل ٌة للتَّوا�صل
مع الآخرين« .واللغة كالم الب�شر املنطوق �أو املكتوب ،وهي نظام االت�صال الأك ِرث
َ
التحدث بع�ضهم مع بع�ض ،والتعب َري ُنطقا �أو
�شيوع ًا بني الب�شر؛ لأنها تتيح للنا�س
كتابة عن �أفكارهم و�آرائهم»(((.
يح ِّقق الإن�سانُ عن طريق اللغة ذاتَه ،ويبثُّ �أ�شجا َنه و�سرو َره وكل ما يزدحم من
ويعب من خاللها عن فهمه ملجريات احلياة ،وم�ستجدات
ت� ُّصورات يف ط َّيات نف�سهِّ ،
فيتب�صر القادم ،وي�ست�شعر ما قد َّ
تتمخ�ض عنه
الأمور ،ثم يطلق ال َعنان لأفكاره
َّ
يعب بها الإن�سانُ عن َ
ُ
خطرات نف�سه،
احلوادث يف العوامل .واللغة خ ُري و�سيلة ِّ
و�إ�شراقات روحه ،وعن طريقها يرب ُز مهارا ِته و ُقدراته و�أفهامه ،قيل� :إنَّ �شخ�ص ًا
العرب قدمي ًا:
جمل�س �أفالطون ،فقال له :تك َّلم حتى �أراك .وقالت ُ
ح�سن الهيئة دخل َ
َ
املرء خمبو ٌء حتت ل�سانه ،وقال ال�شاعر:
ل�سان الفتى ِن ٌ
ومل يبق �إال �ص ـ ـ ــور ُة اللحم وال ــدم
�صف ون�صف ف ـ ـ ـ�ؤادُه
واللغة مر�آة ال�شخ�صية ،و�صدى �أفكارها ،وعنوانُ قيمها ،وبالتايل فهي مت ِّثل ُجزء ًا
كبري ًا من �شخ�صية الإن�سان ،بل هي �شخ�صية الإن�سان وهويته .نعم ،اللغة هو َّية
الإن�سان ح ًّقا؛ لأنَّ الإن�سان الذي ال يتد َّثر بلغته ،وال يفكر بها ،وال يتعلم بها ،وال
يحب ويت�أمل بها� ،أ�شبه بذلك الع�صفور الذي �أراد �أن يق ِّلد �صوت البلبل فن�سي �صوته
أ�صلي ،ومل ينجح يف تقليد �صوت البلبل.
ال َّ
واللغة هُ و َّية الأ ّمة من حيث �إ َّنها الإطار الذي يت ُّم التعبري من خالله عن معتقدات
الأمة ،و�إرثها احل�ضاري ،وقيمها ،وتقاليدها ،وهي ذاكرة الأ ّمة التي تختزن فيها
وال�سفْر الذي يد ِّون م�آثرها .واللغة وعاء املعرفة؛ �إذ �إنها تتَّ�سع
معارفها وجتاربهاِّ ،
لكل �صنوفها ،وال ت�ضيق ذرع ًا ب�أيِّ �صنف منها مهما َّ
دق ،واللغة منطلق التفكري،
وهي التفكري كله� ،إذ «�إنَّ تعلُّم اللغة يت�ض َّمن التَّفكري بها ،واملمار�سة الواعية للغة
((( املو�سوعة العربية العاملية.122/21 ،
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تتم يف �إطار من املعنى ولي�س يف جمرد التدريب الآيل عليها»(((،
هي تلك التي ّ
(((
«واللغة �أ ُّم التَّفكري ،وما كان للمعرفة �أن ت�أتي �إلى حيز الوجود بدون اللغة»  .ويف
ذات ال�سياق فقد «�أجمع علما ُء علم النف�س اللغوي وعلم اللغة العام وفال�سفة اللغة
ومناطق التحليل اللغوي و�سواهم على العالقة بني التفكري واللغة ،فبع�ضهم يرى �أنَّ
التَّفك َري واللغ َة وجهان لعملة واحدة ،وبع�ضهم يرى �أنَّ التَّفكري ي�صوغ اللغة وي�ؤ ِّثر
فيها .ومنهم من يرى �أنَّ اللغة هي التي ت�صوغ التَّفكري وت�ؤ ِّثر فيه؛ فهل ميكن لأ ّمة �أن
تنمي تفكريها العلمي الأ�صيل وتو�سعه وجتعله قادر ًا على االبتكار دون لغتها؟»(((.
ِّ
واللغة كنز ثمني ،مل ال؟ وهي قافية ال�شاعر ،وحرف الناثر ،وحنكة التاجر .هي
خواطر املحبني ،وخيال احلاملنيَ ،
وظ ْرف الأديب ،ومهابة الطبيب .من امتلك قيادها
و�صل وم َلك ،ومن زهد فيها وجفاها ا�ضمح َّل وهلك« .واللغة تربز خ�صائ�ص املجتمع
معربة بالرمز عن الإن�سان ودائرته االجتماعية والفكرية والوجدانية؛ ولذا ف�إنه من
امل�ستحيل �أن ِّ
ن�شخ�ص جمتمع ًا من املجتمعات �إال عن طريق اللغة التي ال مت�سك عن
توحيد م�شاعر الأمة ال َّناطقة بها قبل �أن جتعل من املجتمع بنية واحدة ،تخ�ضع لقوانني
م�شرتكة؛ لأنها الرابطة احلقيقية الوحيدة بني عامل الأج�سام وعامل الأذهان»(((.
ومت َّيزت اللغة العربية عن غريها مبنزلتها الدينية ،وقدا�ستها ،وال بد من القول:
�إنَّ اللغة هي الأ�سا�س القومي النطالقة كل �أ ّمة ،واملرجع ّية ال َّرئي�سة يف بناء ح�ضارتها،
وت�شييد �صروح معارفها لتحقق مقا�صدها ،وتقطف ثمار �س�ؤددها .فاحلمد هلل على
نعمة اللغة التي ك�سا اهلل بها الإن�سان ثوب ًا ق�شيب ًا ،ومنحه ُح�سن ًا َمهيب ًا ،فكانت مبنزلة
ال َّنب�ض من القلب ،ومنزلة الب�سمة من ِّ
احل�سان،
ال�شفاه ،ومنزلة الكحل من �أحداق ِ
ومنزلة َّ
ال�شم�س من �سائر الكواكب.
(((
(((
(((
(((

تدري�س فنون اللغة العربية ،علي �أحمد مدكور� ،ص.71
اللغة العربية والتعريب يف الع�صر احلديث� ،ص.11
متى يتكلم العلم العربية؟ (الطب منوذجا) ،حما�ضرة �ألقيت مبركز امللك في�صل ،املو�سم الثقايف،
1427/10/16هـ ،من�شورة يف �شبكة الألوكة  ،الرابطhttp://www.alukah.net/literature_language/0/115 :
معجم عجائب اللغة� ،ص.10
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ثانياً ـ مكانة اللغة العربية:
اكت�سبت اللغة العربية مكانتها من القر�آن الكرمي الذي �إمنا نزل بها ،ومن ال�صلوات
التي ت�ؤ َّدى بها؛ فهي اللغة التي ت�ش َّرفت باختيار اهلل لها لتكون ل�سان �شريعته ال�سمحة
النبي العربي
أحب ر�سو َله امل�صطفى  ، ومن � َّ
أحب اهلل � َّ
للنا�س كافة« ،ف�إنَّ من � َّ
أحب َّ
أحب اللغ َة العربية التي بها نزل � ُ
أف�ضل الكتب على
أحب
أحب
َ
َ
العرب � َّ
العرب ،ومن � َّ
� َّ
(((
أحب العربية ُعني بها ،وثابر عليها ،و�صرف ه َّمتَه �إليها» .
العرب والعجم ،ومن � َّ
وقال ابن تيمية« :اعلم �أنَّ اعتياد اللغة العربية ي�ؤثر يف العقل واخللق والدين
ت�أثري ًا قوي ًا ب ِّين ًا ،وي�ؤثر �أي�ض ًا يف م�شابهة �صدر هذه الأمة ،من ال�صحابة والتابعني،
وم�شابهتُهم تزيد العقل والدين واخل ُلق ،واللغة العربية �أي�ض ًا من الدِّ ين ،ومعرفتها
فر�ض واجب؛ ف�إنَّ فهم الكتاب وال�سنة فر�ض ،وال ُيف َهم �إال بفهم اللغة العربية ،وما
ال يتم الواجب �إال به فهو واجب ،ف�إنَّ الل�سانَ العربي �شعا ُر الإ�سالم و�أهله ،واللغات
من �أعظم �شعائر الأمم التي بها يتميزون»(((.
و�أية مكانة �أرفع من �أن تكون اللغة العربية حمفوظة من لدن خالق الكون ،باقية
ما ك َّر اجلديدان ،حديثة على الأل�سنة �إلى �أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها« ،حت َّولت
اللغة العربية �إلى لغة ح�ضارية ،ومل تبق لغة قومية؛ مذ اختارها اهلل عز وجل وعا ًء
لكالمه ،و�أدا ًة لتبليغ ر�سالته �إلى اخللق؛ بهذا االختيار �صارت العربية تتبع الإ�سالم
يف االنت�شار.(((»...
و�إن بع�ض املن�صفني من امل�ست�شرقني �أق ُّروا بعاملية العربية ومكانتها العالية ،يقول
امل�ست�شرق الفرن�سي لوي�س ما�سينيون« :وبا�ستطاعة العرب �أن يفاخروا غريهم من
الأمم مبا يف �أيديهم من جوامع الكلم التي حتمل �سمو الفكر و�أمارات الفت َّوة واملروءة
((( فقه اللغة� ،ص.9
((( اقت�ضاء ال�صراط ،ابن تيمية.207/1 ،
((( ل�سان ح�ضارة القر�آن� ،ص ،51وينظر :نظرات لغوية يف القر�آن الكرمي� ،ص 19-18نق ًال عن بحث
(حفظ العربية من حفظ الدين)� ،ص.13
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ما ال مثيل له»((( ،فالعربية هي ذاك الينبوع ال ُّ
رث الذي يتفجر باملاء الفرات ،وتلك
اخلميلة الغناء التي حتكي جميع �صور احل�سن الآ�سر «�إن العربية الف�صيحة ،لغة
وحدها التي حفظت بقا َء
القر�آن الكرمي ،تك ِّونُ جوه َر وجود �أمتنا العربية ،و�إ َّنها هي َ
�أمتنا ووحدة انتمائها على مر الع�صور ،و�أن ال �سبيل لنه�ضة هذه الأمة ووحدتها �إال
من خالل لغتها»(((.
ُ
االرتباط بني العربية والن�صو�ص املقد�سة
ومن اخل�صائ�ص التي ا�ستدعاها ذاك
هي �أنَّ «اللغة العربية يف منزلة متقدمة بني اللغات اليوم ،فهي بال �شك من اللغات
العاملية املعدودة ،والعنا�صر التي جعلتها عاملي ًة راجعة �إلى ذلك االرتباط بالن�صو�ص
املقد�سة العظيمة (القر�آن الكرمي) ،ومن َّثم فعامليتها ال ترتبط مباد َّيات قابلة
للزَّوال والتَّح ُّول ،ولك َّنها عاملية خالدة بقاء تلك الن�صو�ص املقد�سة ،وهذا هو الأمر
الذي حفظ للعربية مكانتها بني اللغات»((( .فاللغة العربية �إ�ضافة �إلى كونها معربة
عن ال�شخ�صية فهي ذات قدا�سة دينية الرتباطها بالقر�آن الكرمي ،ومن حقّ العربية
علينا ،نحن ال َّناطقني بها� ،أن ُنر َيها على �أل�سنتنا ،ون�سكنها يف قلوبنا ،ونتع َّهد
ريا�ضها بالعناية؛ لتظ َّل ن�ضرة ظليلة ،ذات مكانة �شريفة بني الريا�ض الأخرى.

ثالثاً ـ خ�صائ�ص اللغة العربية ومزاياها:
لن �أذهب بعيد ًا عن حمور بحثي ال َّرئي�س� ،أال وهو (تدري�س العلوم التطبيقية باللغة
العربية ،الطب منوذج ًا)؛ �إذ �إنني �أرمي من ذكر خ�صائ�ص العربية ومزاياها هنا
�إلى بناء �أر�ض َّية ،و�صناعة عتَبة �أعرب منها �إلى ِفناء بحثي متزود ًا بقدر كبري من
الرباهني والدالئل ،ومت�س ِّلحا بذخائر فاعلة وقوية.
خ�ص اهلل العربية مبزايا عديدة جعلتها تتف َّرد بها وتت�ألق بني �سائر اللغات،
لقد َّ
((( مقام الثقافة العربية بالن�سبة �إلى املدنية العاملية (مقال) ،للم�ست�شرق الفرن�سي لوي�س ما�سينيون،
�صحيفة الأهرام ،القاهرة ،عدد 1949/1/26م ،نق ًال عن (جملة البيان) ،العدد  ،343ربيع الأول،
1437هـ.
((( اللغة العربية والتعريب يف الع�صر احلديث� ،ص.5
((( خ�صائ�ص اللغة العربية و�أثرها يف التعليم� ،ص.121-120
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ال�سعة واال�ستيعاب؛ فالعرب القدما ُء مل ُت ْعيِهِ ُم اللغ ُة يف ترجمة
من حيث قدر ُتها على َّ
كتب �أر�سطو و�أفالطون وغريهما من فال�سفة اليونان وعلمائهم .ومن خ�صائ�ص
إعراب الذي �أك�سبها عمق ًا داللي ًا ثري ًا؛ فالكلمة ذاتها ت�ؤدِّي معنى جديد ًا
العربية ال ُ
لتغي حركة الإعراب عليها ،قال تعالى( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ُّ
ﯛ ﯜﯝ ﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩ)((( ،واملق�صود
من الإتيان بهذه الآية وا�ضح.
ف�ضاءات ف�سيح ًة مت ِّكنها
والعربية غني ٌة بالألفاظ واملفردات ،وهذا ال ِغنى �أعطاها
ٍ
من التَّح ُّرك بحرية وثقة كبريتني يف فلك املعاين ال َّرحب« ،وهي كما تن�ص �إحدى
ال ِّروايات ،حتتوي على ثمانني �ألف مادة ،والعلماء يقولون :امل�ستعمل منها ع�شرة
�آالف»(((.
و�إن غنى العربية بالألفاظ واملفردات منحها مرونة يف التَّ�سمية؛ �إذ جند �أن لكل
من :اجلمل والأ�سد واحلرب وال�صحراء واملر�أة ع�شرات بل مئات الأ�سماء .والأبرز
َّغيات التي
من ذلك �أن تتعدد الأ�سماء لل َّثمرة ،على �سبيل املثال ،مبا يتنا�سب مع الت ُّ
تطر�أ عليها ب�سبب النمو؛ كما يف حمل ال َّنخلة ُيقال�« :أطلعت ،ثم �أبلحت ،ثم �أب�سرت،
ثم �أزهت ،ثم � ْأم َعت ،ثم �أرطبت ،ثم �أمترت»((( .ويف ف�صل تق�سيم اجل َّدة والطراوة
يو�ص ُف بهما ،كما ذكر الثعالبي ُ
ُ
فيقال
نلحظ الد َّقة والرباعة كما ي�أتي»:
على ما َ
وللبد ق�شيب ،وللدينار هربزي،
للثوب :جديدٌ ،وللحم ٌّ
طري ،ولل�شراب حديثٌ ُ ،
وللح َّلة �شوكاء»(((.
ُ
ومن مزايا العربية �أي�ض ًا تنوع الأ�ساليب؛ كاحلذف والق�صر والإيجاز والإطناب
مما هو مذكور يف كتب البالغة� ،إ�ضافة �إلى القلب والإبدال والقيا�س وغري ذلك.
(((
(((
(((
(((

�سورة فاطر ،الآية .28
اللغة العربية والتعريب يف الع�صر احلديث� ،ص.222
فقه اللغة� ،ص.322
امل�صدر ال�سابق� ،ص.65
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ومن مزايا العربية ت�صا ُقب الألفاظ لت�صاقب املعاين ،مبعنى �أنَّ جميع الكلمات
التي تنحد ُر من جذر واحد متقارب ٌة يف املعنى كما يف( :جنَّ  ،واجل َّنة ،واجلنُّ ،
واجلنونَ ،
واجلنان) ت�شرتك جميعها يف معنى اخلفاء ،وكذلك الكلمات�( :إ ْن�س،
�أ ِن�سُ ،م�ؤان�سة ،الإن�سان َّية ،الإن�سان ،ا�ست�أن ،امل�ؤان�سة ،اال�ستئنا�س) ت�شرتك جميعها
يف معنى الأُن�س واملالطفة.
ومتتاز العربية بدقة الألفاظ ،وقد ذهب بع�ض �أهل اللغة �إلى �أن العربية ال ترادُف
ُ
يختلف معناه الدقيق عن
فيها؛ مبعنى �أنَّ لكل كلمة مع ًنى تد ُّل عليه فالفعل (قام)
(نه�ض)« ،والفعل (طرق) يختلف عن (قرع) ،وكذلك ف�إنَّ (الظل) يكون غداة
وع�شي ًة ،و�أ َّما (الفيء) فال يكون �إال بعد الزوال»((( ،والفقري يختلف عن امل�سكني
كما يف قوله تعالى(:ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙ ﯚ)((( ،وعند ابن قتيبة يف �أدب الكاتب «فالفقري الذي له ال ُبلغة من
العي�ش ،وامل�سكني الذي ال �شيء له»(((.
كلمات تعرب عن معنيني مت�ضادين مثل:
والأبعد من ذلك �أن جند يف العربية
ٍ
(ال�صرمي) تعني الليل ،وال�صبح يف �آن مع ًا ،وظرف الزمان (وراء) تكون ُق َّد ًاما
َّ
وتكون خل ًفا((( ،قال تعالى( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ)(((.

ومن مزايا العربية اال�شتقاق «وقانون اال�شتقاق يف العربية �أمر يلفت االنتباه؛
فمفرداتها املعجمية التي جتاوزت اثني ع�شر مليون ًا تعو ُد يف �أكرب املعجمات �إلى مائة

(((	�أدب الكاتب ،ابن قتيبة� ،ص27-26
((( �سورة التوبة ،الآية .60
((( �أدب الكاتب� ،ص.34
((( امل�صدر ال�سابق� ،ص.211-209
((( �سورة الكهف ،الآية .79
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وع�شرين �ألف مادة ،وان�ضواء امل�شتقات الكثرية حتت اجلذور يف العربية يدل على
ات�ساع دائرة اال�شتقاق»((( ،وهذا يعني �إمكانية �أن ُي�شتقَّ من اجلذور م�شتقات كثرية،
ُ
ا�شتقاق كلمات
فلو �أخذنا من العربية كلمة (�سماء) ،على �سبيل املثال ،لأمكننا
�سام� ،سماوات�...إلخ) ،ولو �أخذنا
عديدة منها ،مثل�( :سما ،ي�سمو� ،س َموا ،ت�سامىٍ ،
يف املقابل كلمة ( )Skyمن الإجنليزية مبعنى� :سماء ،جند �أنها جامدة وع�صية على
�أي ا�شتقاق .ولو قار َّنا بني معاين كلمة ( )groundيف الإجنليزية مبعنى (�أر�ض،
�أ�سا�س ،قاعدة) وبني كلمة (�أر�ض) بالعربية من حيث عدد امل�شتقات؛ لوجدنا
�أنه ميكننا �أن ن�شتق من كلمة (�أر�ض) ع�شرات الكلمات ،مثل�« :أ َّر َ�ض ،الت�أري�ض،
الت�أ ُّر�ض� ،أر�ضون ،ا�ست�أر�ض� ،أرا�ضني� ،أرا�ضي ،الأ َر ُّ�ض ،م�أرو�ض� ،أرا�ضة»(((.
ومن خ�صائ�ص العربية مت ُّيزها بنظام �صوتي وكتابي من�ضبط �إذا ما قورن
بلغات �أخرى ،حيث يتوافق املنطوق مع املكتوب ب�صورة عامة ،فت�سم ُع كلمات (كتَب،
م�سافرون ،با�سق) على �سبيل املثال ،وتكتبها كما ت�سمعها� ،أما يف الإجنليزية فهناك
عدم ان�ضباط بني امل�سموع واملكتوب ،كما يف كلمات ،)Right, high, night( :فقد
ُكتب يف كل منها حرفان مل ُي َ
نطقا وهما.)gh( :
فاللغة العربية ذات رحم ِخ�صب ولود ،وذات قوام غ�ض ين�ضح بال ِّري واحل�سن.
ومن �أمثلة غنى اللفظ باملعاين والدالالت ،كلمة « َق َد َم ُقد ًُما مبعنى تق َّدم ،وق َّدم مبعنى
�أعطى ،و َقدُم ال�شي ِق َد ًما �أي م�ضى على وجوده زمن طويل ،وال َق َد ُم ما يط�أ الأر�ض
من ر ِْجل الإن�سان»((( .يقول العامل الأملاين فرينباغ« :لي�ست لغة العرب �أغنى لغات
العامل فح�سب ،بل الذين نبغوا يف الت�أليف بها ال ميكن ح�ص ُرهم ،و�إنَّ اختال َفهم ع َّنا
وال�سجايا والأخالق �أقام بيننا نحن الغرباء عن العربية وبني ما �أ َّلفوه
يف الزَّمان َّ
(((
نتبي ما وراءه �إال ب�صعوبة» .
حجاب ًا ال َّ
(((
(((
(((
(((

خ�صائ�ص اللغة العربية و�أثرها يف التعليم� ،ص.114
ل�سان العرب ،ابن منظور.89-88/1 ،
املعجم الو�سيط� ،ص.720-719
نق ًال عن التمكني للغة العربية �آفاق وحلول ،حممود ال�سيد ،جممع اللغة العربية بدم�شق.309/2 ،
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وك�سائر اللغات الأخرى ف�إن العربية قابل ٌة لل َّنحت «و ُيعترب اخلليل بن �أحمد � َ
أول من
َ
نحت من كلمتني ،مثل( :حيعل)ـ
اكت�شف ظاهر َة ال َّنحت يف العربية ،فهناك كلمات ُت َ
نحت من ُجمل ،مثل( :حوقل ،وب�سمل ،و�سبحل).
وكلمات ُت َ
ومن مميزات اللغة العربية ِقدمها «فهي تكاد تكون �أقدم لغة حية م�ستعملة اليوم؛
ن�صو�صها املكتوبة تعود �إلى �أكرث من خم�سة ع�شر قرن ًا خلت ،بينما ال يزيد عمر
لأن
َ
الإجنليزية �أو الفرن�سية �أو الإ�سبانية على �سبعة �أو ثمانية قرون ،وفوق ذلك كله ف�إن
�أنظمة هذه اللغات ال�صوتية وال�صرفية والنحوية مل تتكون �إال بني القرنني الثالث
ع�شر والرابع امليالديني»(((.
ولعل من نافلة القول �أن �أذكر�« :أنَّ عد َد الذين يتكلمون العربية �أكرث من ()160
مليون ن�سمة ،ويتق َّبلها �أكرث من ( )600مليون م�سلم ،وهي �ساد�س لغة ر�سمية ملنظمة
الأمم املتحدة»(((.

رابعاً ـ قدرة اللغة العربية على مواكبة الع�صر:
�أثبتت العربية عامل َّيتها ،وقدرتها على �إنتاج ح�ضارة �إن�سانية رائدة من خالل ما
َ
معارف واكت�شافات �إ َّبان الع�صر الذهبي للعرب وامل�سلمني ،ومن
ق َّدمته للعامل من
خالل الفتوحات التي �شهدت � َ
إقبال �سكان البالد املفتوحة على العربية ،والتفاعل
معها من غري عناء �أو م�ش َّقة.
تواكب م�ستجدات الع�صور ،فهي مرن ٌة مطواع ُ
تنب�ض
وما من �شك يف �أنَّ العربية ُ
باحلياة والتج ُّدد ،وقادر ٌة على ا�ستيعاب ح�صيلة املعرفة الإن�سانية ،وجماراة
كل تطور ،وا�شتقاق م�سميات لكل ما ترفدنا به احل�ضارة الغربية وغريها من
احل�ضارات يف املجال ال�صناعي ،والطبي وغريهما ،مما ي�ؤهِّ لها لتدخل يف معرتك
العلوم التطبيقية بجدارة؛ فك َّلما ق َّدمت التِّقانة �آل ًة �سارعت العربية لإيجاد ا�سم لها،
((( اللغة العربية هويتنا ،جملة الفي�صل ،العدد � ،218ص.25-20
((( قدرة اللغة العربية على م�سايرة الإبداع والتجديدات يف جمال العلوم الطبية والطبيعية ،د.حمزة
الكتاين ،املكتبة ال�شاملة.
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فلدينا( :حا�سوب  )computerو(نا�سوخ  ،)faxو(هاتف  ،)telephoneو(�سيارة
و(م َهر .)microscope
ْ ِ ،)taxi
وقد واكبت العربية يف املا�ضي ،ما خ َّلفه الإغريقُ واليونان والفر�س من �إرث معريف،
و�أو�سعته درا�س ًة وبحث ًا وط َّوعته لي�صبح �سهل املنال ،متي�سر ًا للحا�ضر والباد ،وجت َّلى
ذلك يف العلوم الطبية« .وهنا ال ب َّد من الإ�شارة �إلى �أنَّ الأطباء العرب اعتمدوا على
م�صادر ِّ
الطب اليوناين ،لكن هذا االعتماد مل يجعلهم يقفون عند معطيات امل�صادر
اليونانية ،بل جتاوزوا هذه امل�صادر خطوات وقفزات هائلة ،ظهرت من خالل
م�ؤلفات و�أعمال رائعة ،تف َّوقت على الكتب اليونانية يف عدد من امل�سائل الطبية»(((.
ومما يدلل على قدرة العربية على مواكبة الع�صر وجو ُد جمامع اللغة العربية التي
د�أبت على تعريب الكلمات التي ُ
كث ا�ستعمالها و�شاع مبا يتفق مع روح العربية ،وفيما
وع ِّربت يف املا�ضي واحلا�ضر،
ي�أتي بع�ض الكلمات الأجنبية التي �شاع ا�ستخدامهاُ ،
مثلِ :فلم ،وتلفاز ،ومنوذج ،ورطل ،و�سند�س ،و�إ�ستربق ،والديوان ،والقنطار،
وال�شطرجن .و�إنَّ «قبول امل�صطلح الأجنبي يف العربية مرهون ب�صياغته وفق املقايي�س
والأوزان ال�صرفية العربية بحيث ي�صبح قاب ًال للتعريف واال�شتقاق مبختلف �أنواعه
وال َّن�سبة والتَّ�صغري ...ككلمة ِد ْرهم التي ا�ستُعمل منهاَ :د ْرهَ َمه و ُم َد ْرهَ م و ِد ْرهَ مِ ّي
و ُد َر ْيهِ م ،ومن ذلك ـ �أي�ض ًا ـ ِف ْه ِر�س و َف ْهر�سة وفهار�س ومفهر�سة ،و ِت ْلفاز و َت ْل َفز...،
ود َّون ،يد ِّون ،تدوي ًنا ،..فكل هذه امل�صطلحات دخلت يف �صميم العربية ،وا�شتقت
النا�س �أ�صلها الأول»(((.
منها كلمات �أ ْن َ�س ِت َ
ويتحدث امل�ست�شرق الأمريكي وليم ورل عن مرونة العربية وحيويتها فيقول�« :إنَّ
اللغة العربية من اللني واملرونة ما مي ِّكنانها من التَّك ُّيف وفق مقت�ضيات الع�صر ،وهي
مل تتقهقر فيما م�ضى �أمام �أي لغة �أخرى من اللغات التي احت َّكت بها ،وهي �ستحافظ

((( مالمح من ح�ضارة العرب يف جمال العلوم ال�صحية ،يعرب نبهان ،جملة تعريب ،العدد � ،49ص.273
((( مقالة للدكتور ح�سان الطيان ،الألوكة:

ixzz3vDgF9sDN#/1913/0/www.alukah.net/literature_language
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على ِكيانها يف امل�ستقبل كما حافظت عليه يف املا�ضي»((( .ولعل من الطارف والتليد
القول� :إن العربية التي تعرف «للناقة ( )255ا�سم ًا ،وللأ�سد ( )350ا�سم ًا ،وللماء
( )170ا�سم ًاَّ ،
ال�صفات ،فتعرف العربية
وللظالم ( )25ا�سم َا ...ناهيك عن ترادف ِّ
للطويل ( )91لفظ ًا ،وللق�صري ( )160لفظ ًا ،ونحو ذلك لل�شجاع والكرمي»(((؛ لقادرة
على مواكبة ال َّنه�ضة املعرف َّية التي ارتقت بالعلوم التجريبية.
ومن دالئل قدرة العربية على املواكبة ،و�إثبات تفوقها وعامليتها و�أ�صالتها ،ما جنده
يف �أ�شهر معاجم اللغة الإجنليزية ِّ
الطب َّية واللُّغو َّية؛ حيث جند مئات امل�صطلحات
العربية التي �أ�صبحت جزء ًا من املنظومة ال َّثقاف َّية الغربية ،ومن هذه امل�صطلحات
ما جنده يف معجم قامو�س �ستيدمان الطبي(  (�Stedman’s Medical Dictio
 )naryyففيه( :الكحل  ،((()Alcoholويف قامو�س امل�صطلحات الطبية (�Med
 )Termجند م�صطلحات عديدة مثل :الأنبيق ( ،)Alembicوهو جهاز ي�ستخدم
للتقطري ،وجند (الأنيلني) ،ويعني �صبغ النيل ( .((()Anilineكما �أورد الدكتور
�أحمد رفعت الك�شمريي يف كتابه (اجلذور العربية يف امل�صطلحات الطبية) عدد ًا
كبري ًا من اجلذور مثل( :ال�صافن )Safen ،وهو وريد �ضخم يف باطن ال�ساق،
َّ
و(الطلق قبل الوالدة)((( ،Talcوقدم الدكتور حممد عبدالعزيز �أ�ستاذ طب العيون
يف جامعة الأزهر بحث ًا يحتوي على امل�صطلحات العربية يف طب العيون ،والتي
ا�ستخدمها الغرب يف معاجمهم ودرا�ستهم الأكادميية ،مثل� ،Sick(»:أ�صلها �س َقم)،
و(� ،Eyeأ�صلها :عني) ،و(� ،Managementأ�صلها :مناجزة) ،و(،Cronic
قروين) ،وهناك كلمة ،Fassicular ( :ف�سيلة) ،و( Symptomsتعني �سمات)،
((( التمكني للغة العربية� ،آفاق وحلول ،حممود ال�سيد ،جممع اللغة العربية بدم�شق ،ج ،2جملد  ،83ربيع
الأول� ،سنة 1429هـ� ،ص .309
((( اللغة العربية كائن حي� ،ص.33
((( .USA .Company s›Wilkin &s›William the ,edition 23rd ,Dictionary Medical s›Stedman
((( WWW.MedTerm.com
((( اجلذور العربية يف امل�صطلحات الطبية� ،ص.28-27
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و( Maculaتعني ماقولة)» (((.
ويف ختام هذا املبحث يحق للقارئ �أن يت�ساءل :مادامت العربية قادر ًة على مواكبة
الع�صور مبا تتميز به من قدرات وخ�صائ�ص يف �شتى جماالت احلياة ،فلماذا ال
مننحها الفر�صة لتخو�ض غمار العلوم التطبيقية؟.

خام�ساً ـ تدري�س العلوم التطبيقية باللغة العربية:
قبل �أن �أغو�ص يف هذا املبحث ال بد من القول واالعرتاف� :إن اللغة الإجنليزية
ترتبع على عر�ش الريادة يف الع�صر احلايل ،وهي لغة العلم والتقنية الرقمية
واالخرتاعات النفي�سة التي جلبت للعامل الرفاهية ،وذ َّللت العقباتَّ ،
وحطمت
احلواجز ،ومزَّقت �ستائر ال ُعزلة ،ف�أ�صبح العامل على يديها �أ�شبه بقرية �صغرية.
كما �أنَّ اللغة الإجنليزية القت كل عناية وحفاوة من �أبنائها الربرة الذين �أو�سعوها
وكحلوا عينيها ،وم�شطوا
تطوير ًا وجتديد ًا وبحث ًا ،وم�سحوا الغبار عن جبينهاَّ ،
ن�ضرة.
�ضفائرها ،حتى بدت كالغادة احل�سناء يف ليلة زفافها مت�ألقة ِ
و�إنَّ اللغة العربية ـ على الرغم من كل ما تلقاه من جفاء و�إهمال من بع�ض �أبنائها
الع َق َقة ـ ال تزال حمافظة على بهائها وعامليتها ،ولو �أنها لقيت مع�شار ما لقيته
الإجنليزية �أو الفرن�سية من اهتمام ،لطاولت عنان ال�سماءَّ ،
وحطت حروفها الغراء
على اجلوزاء� ،إال �أنه َّ
تف�شى يف بالدنا العربية دا ُء التبع َّية للغات الغربية ،و�أخ�ص
ِّ
بالذكر الإجنليزية منها ،و�أ�صبح القائمون على �أمر التعليم على قناعة مفادُها:
�أن العلوم التطبيقية (كالفيزياء والكيمياء والهند�سة ب�صفة عامة ،والطب ب�صفة
خا�صة) ال ميكن تدري�سها باللغة العربية؛ والبد من درا�ستها باللغة نف�سها التي
�أنتجت هذه العلوم؛ �أي من امل�صدر.
و�إنَّ وهَ ن العزائم ،وتراخي ال�شكائم ،وفتور الهمم �أدى �إلى هزمية نف�سية ،وعدم
ثقة بالنف�س عند املثقفني العرب ،والأدهى من ذلك �أنَّ ال ُّنخب العربية املبدعة
((( الأ�صل العربي ملفردات طب العيون ،نق ًال عن كتاب (اجلذور العربية يف امل�صطلحات الطبية)� ،ص-35
.36
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املتخ�ص�صة يف العلوم التجريب َّية ت�ؤ ِّلف الكتب النفي�سة ،التي ُيد َّر�س بع�ضها يف
ِّ
َ
البحوث النافعة ،وت�شارك يف الندوات
�أعرق اجلامعات الأوروبية والأمريكية ،وت ِع ُّد
العاملية ،واملحافل الدولية؛ كل ذلك باللغة الإجنليزية ،مقدمة �إبداعاتها الفكرية
ونتائج جتاربها وبحوثها �أر�صد ًة جديدة للإجنليزية و�أهلها على طبق من ذهب.
ومما ي�ؤكد تبعي َة عدد لي�س بقليل ،من مثقفي العرب ودهمائهم ،للغة الإجنليزية ز ُّج
عبارات وم�صطلحات �إجنليزية يف �أثناء حديثهم مع بني جلدتهم ول�سانهم؛ ليعربوا
عن عمق ثقافتهم ،و�سعة اطالعهم ،متجاهلني �أ َّنهم بذلك يربهنون على تبعيتهم
للإجنليزية ،ويطعنون لغتهم يف الظهر ،وينا�صبونها العقوق واجلفاء�« .إن ا�ستعمال
اللغات الأجنبية ال ي�ساعد على خدمة م�صاحلنا ،و�إمنا ي�ساعد الدول الأجنبية على
بقائنا حيث نحن يف حالة من التبعية العلمية والفكرية للعامل الغربي»(((.
و�أ�ؤكد ثانية على �أهمية تعلُّم اللغة الإجنليزية �أو الفرن�سية مادتني م�ستقلتني،
والإفادة من املخزون املعريف الذي رفدتا به بحر املعرفة يف الع�صر احلا�ضر يف
جميع املجاالت� ،إال �أنَّ الأمر يكون يف ذلك متوازن ًا ،وال يكون على ح�ساب اللغة الأم
ويف مراحل التعليم املبكر .بالإ�ضافة �إلى �أنَّ تعلُّم اللغات الأخرى نهج ح�ضاري علمي،
يف�ضي �إلى تبادل املعارف والتكامل يف حتقيق االزدهار العاملي .كما �أنَّ التَّعريب نهج
ح�ضاري �أي�ض ًا اتبعه العرب منذ القدمي ،وخا�صة يف جمال العلوم الطبية ،ومن َث َّم
«يجب �أن ن�ؤكد على �أنَّ تعريب الطب ال يعفي الطبيب من �أن يتقن لغة �أجنبية واحدة
على الأقل ،حتى يتم َّكن من متابعة ما يحدث يف عامل الطب من تقدم»(((.
ولكي �أثبت قدرة العربية على تدري�س ِّ
الطب ب�صفة خا�صة �أبد�أ بال َّت�أكيد على �أنَّ
الطب لي�س مقرتن ًا بلغة ما ،و�أنَّ امل�صطلحات ِّ
تعلُّم ِّ
الطب َّية ال�شائعة اليوم التيني ُة
الأ�صل ولي�ست �إجنليزية حم�ض ًة� ،أو فرن�سية �صرف ًا ،و�أنَّ العربية لي�ست �أق َّل �ش�أن ًا من
ال�صينية واليابانية والأملانية والإيطالية والرو�سية والفنلندية والكورية اجلنوبية التي
((( البعد ال�سيا�سي لق�ضية اللغة العربية� ،ص.63
(((

دفاع عن تعليم الطب باللغة العربيةhtm.www.acmls.org/conf/conf14 .
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الب ِّ
يدر�س �أبنا�ؤها ُّ
الطب بلغتهم الأم ،وقد �أثبتوا جناح ًا وتفوق ًا ،ومل ن�سمع من
الط ُ
ُ
يقول� :إنَّ ِّ
الطب الفرن�سي �أكرث تطور ًا من الطب الأملاين �أو الرو�سي .كما �أن انت�شار
اللغة الإجنليزية الوا�سع وكونها لغة التجارة والتقنية لي�س مربر ًا كافي ًا لنخ�ص�ص
وندواتنا على ح�ساب لغتنا الأم وهويتنا.
لها �صدور جامعاتنا ومدار�سنا ومنازلنا َ
و�إننا �إذ ننادي بالتَّعريب ف�إننا نق�صد به «جعل العربية لغة التَّعليم يف جميع
م�ستوياته ،ولغة البحث العلمي والتقنيات احلديثة يف وطننا العربي ،بل يتعداه
�إلى ت�أ�صيل هذه العلوم وتلك املعارف يف الفكر العربي ...والتَّعريب يعني امل�شاركة
املبدعة للم�ؤ�س�سات العلمية العربية يف بناء احل�ضارة العاملية ،واخلروج من حالة
التبعية الفكرية والثقافية»(((.
جناح لغتنا العربية يف الع�صرين الأموي والعبا�سي باحتواء
ولي�س بخاف على �أحد ُ
علوم اليونان والإغريق والفر�س ،و�أ َّنها مل تَ�ضق ذرع ًا بتلكم امل�صطلحات اجلديدة
وهاتيك املفردات الغريبة ،و�أ�سفر عن ذلك جناح العرب �آنذاك بتعريب تلك العلوم
بنجاح ،يقول الدكتور �صبحي ال�صالح�« :أما العلوم الدخيلة فقد ات�سعت العربية
�أي�ض ًا لرتجمتها وتعريب م�صطلحاتها .وبلغت الرتجمة يف ع�صر امل�أمون �أوجها حني
ع َّربت �ألفاظ الطب والطبيعة والكيمياء والفلك والريا�ضيات والفل�سفة ،واليزال
كثري من هذه الألفاظ �صاحل ًا للتعبري عن هذه العلوم �إلى يومنا هذا»(((.
وجدير ب�أمتنا العربية الإفادة من خال�صة جتارب الآخرين ،قال غاندي« :علينا
�أن نف ِّكر يف الوقت واجلهد ال َّلذين بذلهما �شبابنا يف تعلم اللغة الإجنليزية كما لو
كانت لغ ًة �أم ًّا لنا ،و�أن نح�سب بعملية ح�سابية ب�سيطة عدد ال�سنوات ومقدار اجلهد
الثمني اللذين ي�ضيعان على الأمة»((( .وكان غاندي ُ
يغبط اليابان لأنها مل ت�ستعمل
لغة �أجنبية و�سيلة للتعليم .وال يخفى على �أحد النه�ضة املعرفية التي ت�شهدها اليابان
يف جميع املجاالت؛ لأنها ترجمت العلوم التطبيقية �إلى اليابانية ،و�أع َلت بذلك �ش�أن
((( اللغة العربية والتعريب يف الع�صر احلديث� ،ص.6
((( درا�سات يف فقه اللغة� ،ص.320
((( ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
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لغتها ،وبثت يف نفو�س �أبنائها روح االعتزاز بلغتهم ووطنهم�« .إن ترجمة وتع ّلم العلوم
والتكنولوجيا للغة الأم وبلغة الأم يعمم الفائدة على املجتمع ككل ،وعدم ن�شر لغة
العلم والتكنولوجيا يف املجتمع ي�ؤدي �إلى خ�سارة املجتمع ككل»((( .وتدري�س العلوم
بالعربية وكتابتها بها ي�ساعدان على الإبداع وتفتيق الأفكار مادامت اللغة مرتبطة
بالتفكري كما ذكرنا �سابق ًا.
وها هي ذي جتربة فيتنام تنجح يف تعليم الطب باللغة الفيتنامية «حيث ات ُِّخذ قرار
�سيا�سي بفتنمة ِّ
الطب يف بداية العام الدرا�سي على �أن يتم االختبار باللغة الفيتنامية،
ورغم اعرتا�ض الأ�ساتذة والطلبة جلهلهم بلغتهم ،والتي كانت قبل اال�ستقالل لغة
بدائية تقريب ًا ،وبقيت مهمل ًة مدة ثمانني عام ًا ،ح َّلت الفرن�س ّية خاللها حملها»(((،
ويف «خالل عام واحد جنح الفيتناميون يف فتنمة ِّ
الطب ،وا�ستخدموا ق�سم ًا خا�ص ًا
ِّ
للطب ال�شرقي يف كلية الطب»(((.
نخل�ص من خالل ما ُذكر �أن ال م�شكلة يف اللغة العربية بحد ذاتها ،وال يوجد ما
الطب َّية بالعربية ،و�أنَّ تعريب العلوم ِّ
ُي ِعيق �إمكانية تدري�س العلوم ِّ
الطب َّية مطلب مهم
وحاجة ما�سة تعود بالنفع على الأمة �أجمع ،وهي خطوة ال ب َّد منها ،طال الزمان �أو
ق�صر� ،إذا ك َّنا نو ّد ال ُّنهو�ض واليقظة من اال�ستكانة واخلنوع لكابو�س الغرب ولغته
ونه�ضته التِّقن َّية .وما من �شك يف �أنَّ هذه اخلطوة تكتنفها م�صاعب كثرية وعقبات
عديدة� ،إال �أنَّ �إخال�ص ال َّنوايا ،وتكاتف اجلهود ،وح�شد َّ
الطاقات كفيل بتذليل كل
ال�صعاب .وللتَّعريب فوائد عديدة حيث �إ َّنه « ُيغني اللغة بذخرية من الكلمات التي
تعرب عن ظالل املعاين الإن�سانية ،كما �أ َّنه مي ُّدنا بفي�ض من امل�صطلحات العلمية
احلديثة التي ال ن�ستغني عنها يف نه�ضتنا العلمية»(((.
يقول الأ�ستاذ �أحمد �أمني�« :أما تعريب العلوم فقد بد�أت املحاوالت الأولى فيه خالل
(((
(((
(((
(((

اللغة الهوية والتنمية� ،ص.29
جملة العربي ،العدد  ،307الكويت ،رم�ضان 1404هـ.
جملة الأمة ،الدكتورة نحالوي ، ،العدد ال�سابع والأربعون ،ربيع الآخر 1404هـ� ،ص.49
اللغة العربية والتعريب يف الع�صر احلديث� ،ص.277
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الع�صر الأموي ،وكانت على الأغلب جهود ًا فردية وعلى نطاق �ضيق ،واقت�صرت على
العلوم العملية َّ
كالطب والفلك ،والعلوم العقل َّية (كاملنطق والفل�سفة والهند�سة)،
كما ُع ِّربت ُ
بع�ض الألفاظ اليونانية ،و�أطلقوا عليها كلماتها الأ�صلية مثل :الربجد
(وهو ك�ساء غليظ خمطط) ،و�أ�سماء �أ�شياء عرفها العرب بعد ات�صالهم بالروم
كالزبرجد والزمرد والياقوت ،ومقايي�س و�أوزان رومانية كالقرياط والأوق َّية ،و�أ�سماء
طب َّية �أو نبات َّية كالقولنج والربقوق»((( .و�أما امل�صطلحات ال َّدوائ َّية والأمرا�ض التي
حتمل �أ�سماء �أعالم بنا ًء على من اخرتعها �أو على املكان الذي َّمت فيه االخرتاع،
فلي�س من َّ
ال�ضروري تعريب امل�صطلح ال َّدوائي �أو ا�سم املر�ض نظر ًا ل�شيوعه ،مثل:
(�شلل بيل) ،و(متالزمة داون) ،ونظرية فيثاغورث يف الريا�ضيات (،)Pythagoras
َّخ�ص�ص ِّ
الط َّبي ال َّدقيق ،هو
وغري ذلك .والأهم ،بر�أيي وح�سب ما قر�أته لأهل الت ّ
املادة العلمية والأفكار واملعاين التي تندرج حتت امل�صطلح الذي هو �أ�شبه بال َّرمز
والإيحاء؛ لأنه «لي�س من َّ
املعجمي للكلمة،
ال�ضروري �أن يتطابق امل�صطلح مع املعنى
ّ
العلمي ،بل يكفي وجود عالقة ما بني امل�صطلح
وال �أن ي�ستق�صي ك َّل دقائق املفهوم
ّ
وبني داللته»(((ـ وال داعي لل�صرامة يف تعريب امل�صطلحات.

�ساد�ساً ـ جتارب ناجحة يف تدري�س الطب بالعربية:
مل ي َّدخر حمبو العربية جهد ًا يف �إطالق �صرخات الغرية على العربية ،ك َّلما �سنحت
لهم ال ُف َر�ص ،مطالبني بجعل العربية لغة التَّعلُّم جلميع العلوم ،ويف جميع املراحل
الدرا�سية بدء ًا من االبتدائية وانتها ًء باملرحلة اجلامعية ،وهناك حماوالت مل ُيكتب
لها النجاح؛ لأ�سباب ال يتَّ�سع املقام لذكرها ،وهناك جتارب ُكتب لها ال َّنجاح ملدة
ق�صرية من الزَّمن ،ثم �آلت �إلى الإخفاق؛ لأ�سباب �سيا�سية وا�ستعمارية ،وهناك
ال�سامية مثل التَّجربة ال�سورية ،وهناك درا�سات
جتارب جنحت وح َّققت ر�سالتها َّ
قام بها باحثون ،وجتارب �شخ�صية قام بها �أ�ساتذة متخ�ص�صون يف العلوم الطبية،
((( �ضحى الإ�سالم.281/1 ،
((( تعريب امل�صطلح العلمي� :إ�شكالية املنهج ،قا�سم ال�سارة ،جملة عامل الفكر ،املجلد  ،19العدد (،)4
1989م� ،ص.128 ،81
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وتو�صلوا �إلى نتائج م�شجعة �سن�أتي على ذكرها.
و�س�أبد�أ بالتَّعريف بتجربة م�صر ،حيث «بد�أت درا�سة الطب يف م�صر مبدر�سة
الطب يف �أبي زعبل عام 1827م باللغة العربية ،ثم انتقلت �إلى الق�صر العيني عام
1837م ،و�أثبتت جناح ًا باهر ًا ،ورغم االعرتا�ضات املتوا�صلة على التَّعليم بالعربية،
بدعوى عدم كفاءتها يف التَّعليم ِّ
الطبي ،جيء بالأ�ستاذ الدكتور باري�ست ()Pariset
من باري�س ،عام 1930م؛ للإ�شراف على امتحانات الطالب ،فكان تقريره عنها
م�شجع ًا ،وقرر ب�أنَّ م�ستوياتهم التعليمية ال تق ُّل عن امل�ستويات اجليدة املقبولة يف
فرن�سا .وا�ستمرت اللغة العربية لغة العلم حتى وقعت م�ص ُر يف قب�ضة االحتالل
م�ضي خم�س �سنوات من هذا االحتالل حت َّول تعليم
الربيطاين �سنة 1882م ،وبعد ِّ
ِّ
الطب �إلى اللغة الإجنليزية.
ال�سور َّية الإجنيل َّية
ويف لبنان ،افتتحت يف بريوت عام 1866م الكل َّية ُّ
(الربوت�ستانتية) ،التي �أ�صبحت فيما بعد اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،وراحت
تع ِّلم ك َّل علومها بالعربية (مبا فيها علوم ِّ
الطب) ،ثم قامت جامعة القدِّ ي�س يو�سف
يف بريوت عام 1882م ،وع َّلمت بالعربية �أي�ض ًا ،ولكن مل يدم ذلك طوي ًال؛ فقد
حت َّولت لغة التعليم عام 1884م �إلى الإنكليزية يف الكلية الأولى ،و�إلى الفرن�سية
يف الثانية ،بحجة عدم تو ُّفر الأ�ساتذة املتمكنني من تعليم علوم الطب بالعربية.
ال�سور َّية الإجنيل َّية ،خالل فرتة تعريبها
وعلى ال َّرغم من ذلك ،فقد ُو�ضع يف الكل َّية ُّ
رجمت فيها عدة كتب طبية �أخرى،
الق�صرية ن�سبي ًا ( 18عاما) ،اثنا ع�شر كتاب ًا ،و ُت ْ
ا�س ُت ْعمِ ل فيها الكثري من م�صطلحات الطب العربي الإ�سالمي(((.
ال�سور َّية ،فقد «بد�أ التعليم الطبي يف �سوريا بالعربية عام 1919م،
�أما التجربة ُّ
و�أ�ص َّر الأ�ساتذ ُة امل� ِّؤ�س�سون على �أن تكون اللغ ُة العربية لغ َة التعليم فيها ،بال َّرغم
من �إ�صرار املحت ِّلني اجلدد الفرن�سيني الذين �أرادوا �أن تكون الفرن�سية لغ َة للتعليم
العام واجلامعي .ولكن ال ُّرواد الأوائل ع َّلموا بالعربية ،وبذلوا جهود ًا جبارة يف
((( التجربة العربية يف تعريب العلوم وعلوم الطب:
php/t-900.html
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ت�أليف الكتب َّ
الطب َّية املنا�سبة ،ويف �إيجاد امل�صطلحات الطبية وتطورها ،و�أ�صدروا
جمموعات عديدة منها ،ثم نظموا بع�ض املعجمات ِّ
الطب َّية والعلم َّية ،كما �أجروا
تدري�سهم يف كل الكليات العلمية والإن�سانية الأخرى يف كل اجلامعات ال�سورية باللغة
العربية �أي�ض ًا .وتطور م�ستوى التعليم لدرجة جيدة جد ًا ،حتى و�صل �إجناز الأطباء
املتخرجني من كلياتهم الطبية درجة تفوق م�ستوى خريجي بع�ض اجلامعات التي
تع ِّل ُم ط َّبها باللغة الإجنليزية يف بع�ض البلدان العربية الأخرى .ويتمثل ذلك يف
�إجناز خ َّريجيها يف امتحانات الدرا�سات الطبية العليا ،التي جترى يف �إنكلرتا� ،أو يف
الواليات املتحدة؛ ففي امتحانات الـ ( )ECFMGالتي ُترى يف الواليات املتحدة
للأطباء الذين يرغبون يف موا�صلة درا�ساتهم �أو ممار�ساتهم الطبية فيها ،كانت
نتائج خريجي الكليات الطبية ال�سورية �أح�سن من اخلريجني الذين يتلقون تعليمهم
بالإنكليزية .ففي عام 1983م ،بلغت ن�سب ُة جناح الأطباء املتخرجني من الكليات
ال�سورية ( ،)%42.5بينما بلغت ن�سبة جناح الأطباء الدار�سني بالإجنليزية يف
البلدان العربية الأخرى ( ،)%39.6ويف عام 1984م كانت ن�سبة جناح ال�سوريني
( )% 57.3مقارنة بـ( )%44.5للدار�سني بالإجنليزية .وزاد الفرق �أكرث من ذلك
يف الأعوام الأخرية .كما �أثبتت كل االختبارات ،التي �أجريت على طالب اجلامعات
ال�سورية الذين يتلقون تدري�سهم بالعربية� ،أنهم يتلقون علومهم بدرجة �أعمق و�أو�سع،
وب�سهولة كبرية ن�سبي ًا ،مقارنة بطالب جامعات الأقطار العربية الأخرى التي تعلم
باللغة الأجنبية .وقد بلغ عدد الأطباء ،املتخرجني من جامعة دم�شق والعاملني
يف �أملانيا ،حوايل ( )100طبيب عام 1980م وهم ميار�سون هناك مب�ستوى علمي
رفيع»(((.
ال�سور َّية الدكتور زهري ال�سباعي يف كتابه (جتربتي
ومما ي�ؤكد جناح التَّجربة ُّ
يف تعليم الطب بالعربية) بقوله« :يف عام 1982م �شاركتُ يف مهرجان ال ِعلم يف
�سوريا ،والتقيت ب�صديقي الأ�ستاذ الدكتور زهري ّ
حلج (عميد كلية طب ت�شرين
يف الالذقية) ،فدعاين حل�ضور بع�ض املحا�ضرات يف كلية الطب ،وا�ستمعت �إلى
((( التجربة العربية يف تعريب العلوم وعلوم الطب.
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حما�ضرات ُتلقى باللغة العربية فوجدت الطلب َة والأ�ساتذة يتحاورون ويتناق�شون
بطالقة وا�ضحة وبحيوية بالغة وهي ظاهرة تكاد نفتقدها يف كليات الطب التي
تدِّ ر�س باللغة الإجنليزية ،نف�س املالحظة وجدتها يف كلية طب دم�شق ،حيث وجدتُ
املحا�ضر قادر ًا على التَّعبري عن نف�سه بلغة عربية �سليمة ،كما وجدتُ ُّ
الطالب
يناق�شون ويجادلون بحيوية وانطالقة؛ مما زاد يف �إمياين ب�ضرورة تعليم ِّ
الطب
باللغة العربية» ،ويقول يف مو�ضع �آخر من الكتاب« :قد يظن بع�ضهم �أنَّ تعليم ِّ
الطب
باللغة العربية يف �سوريا �أدى �إلى تدين م�ستواه ،وهم ال يقولون هذا عن �إ�سرائيل
التي تع ِّلم ِّ
ال�سوريني
الطب باللغة العربية؛ ولكي نحقق يف الأمر َ
بحثنا َ
نتائج الأطباء ُّ
يف امتحان املجل�س التعليمي للأطباء الأجانب ،وهو امتحان تعقده الواليات املتحدة
الأمريكية عدة مرات يف كل عام ،ويتقدم �إليه يف كل مرة نحو ع�شرة �آالف طبيب
من خمتلف �أنحاء العاملَ ،ومنْ يجتازه يحق له العمل �أو الدِّ را�سة ِّ
الطبية العليا
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وات�ضح �أنَّ الأطباء ال�سوريني ال يقل م�ستواهم يف
االمتحان املذكور عن م�ستوى زمالئهم الأطباء يف خمتلف �أنحاء العامل» ،ويقول:
«ونن ِّبه القارئ �إلى �أنَّ امتحان املجل�س التَّعليمي للأطباء الأجانب يعقد باللغة
الإجنليزية� ،أي� :إنَّ تعلُّم ِّ
الطب باللغة العربية مل يكن عائق ًا �أمام الأطباء ال�سوريني،
يحول دون �أدائهم لالمتحان واجتيازهم له بنجاح»(((.
وقال الدكتور عبدالوهاب الإدري�سي عميد كلية الطب والعلوم ال�صحية بجامعة �أم
درمان الإ�سالمية يف ال�سودان« :لقد �أثبتت التَّجارب يف �سورية �أنَّ الذين يخرجون
للدرا�سات العليا خارج �سوريا ي�ستوعبون درا�ستهم باللغة الأجنبية ب�سرعة؛ لأنهم قد
ا�ستوعبوا العلم الأ�سا�سي �سلف ًا باللغة الأم»(((.
ومن الدرا�سات التي يح�سن ذكرها يف هذا املقام درا�سة الدكتور زهري ال�سباعي
طالب طب
التي �أجراها عن �سرعة القراءة ومدى اال�ستيعاب على عينة من (َ )124
((( جتارب ناجحة يف تعليم الطب بالعربية ،د .حمد بن حممد �آل فريان� ،صحيفة اللغة العربية �صاحبة
اجلاللة ،الرابط ال�شبكيwww.arabiclanguageic.org :
((( تعليم الطب بلغة الأم ،عبدالوهاب الإدري�سي ،املكتبة ال�شاملة ،رابطwww.shamela.ws :
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وطبيب امتياز وطبيب ًا مقيم ًا يف كلية الطب بجامعة امللك في�صل ،وكان من نتائجها،
َ
ا�ستطاعة ك ٌّل من طالب الطب والطبيب «قراءة ال َّن�ص الطبي باللغة العربية ب�سرعة
تفوق �سرعته يف قراءة الن�ص باللغة الإجنليزية بحوايل ( ،)%43كما �أنَّ قدرته
على ا�ستيعاب ال َّن�ص باللغة العربية �أف�ضل ( )%15من ا�ستيعابه للن�ص باللغة
الإجنليزية»(((»،و�أ�شار ال�سباعي �أي�ض ًا �إلى �أنَّ هناك درا�ستني �أُجريتا يف اجلامعة
الأمريكية ببريوت واجلامعة الأردنية بني جمموعتني من الطالب در�ستا مقرر ًا
طبي ًا؛ واحدة باللغة العربية ،والأخرى بالإجنليزية ،اتَّ�ضح �أنَّ املجموعة الأولى �أف�ضل
نتائج عدد من الدِّ را�سات �إيجاب َّيات
يف درجة اال�ستيعاب من الثانية»((( .و»�أظهرت ُ
ا�ستخدام اللغة العربية يف التعليم اجلامعي ،منها درا�سة اجلار اهلل والأن�صاري عام
1998م التي �أجرياها على ( )516من طالب وطالبات الطب بجامعة امللك �سعود،
حيث تزيد ن�سبة ا�ستيعاب املحا�ضرة �إذا ا�ستُخدمت اللغة الإجنليزية مع العربية
عند حوايل ( )%90من الطالب� ،أ َّما �إذا كانت كلها بالعربية فقد �أفاد ( )%60منهم
�أن ن�سبة اال�ستيعاب تزيد ،...وي�ؤيد ( )%60من الطالب التدري�س باللغة العربية،
ويرى ( )%8,7منهم �أن ال فرق بني التدري�س ب� ٍّأي من اللغتني .و�أفاد ( )%92,9من
الطالب ب�أنه ميكن البدء يف تطبيق التَّعريب فور ًا»(((.
«وتبي من نتائج درا�سة ا�ستطالعية �أُجريت يف كلية الطب بجامعة امللك في�صل
َّ
عن موقف طالب الطب من تعريب التعليم الطبي �أن ( )%80من الطالب يوفرون
ثلث الزمن �أو �أكرث عند القراءة باللغة العربية مقارنة باللغة الإجنليزية ،و�أن ()%72
من الطالب يوفرون ثلث الزمن �أو �أكرث عند الكتابة باللغة العربية مقارنة بالكتابة
باللغة الإجنليزيةّ .
ويف�ضل ( )%23فقط من الطالب الإجابة عن �أ�سئلة االمتحان
باللغة الإجنليزية ،ويرى ( )%75منهم �أن مقدرتهم على الإجابة ال�شفوية والنقا�ش
((( جتربتي يف تعليم الطب باللغة العربية� ،ص.84
((( ال�سابق� ،ص.85
(((	�آراء طالب الطب ومواقفهم من تعليم الطب باللغة العربية ،جمال اجلار اهلل ،ولبنى الأن�صاري ،جملة
طب الأ�سرة واملجتمع1995 ،م ،املجلد ،2العدد� ،2ص.72-23
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�أف�ضل باللغة العربية»(((.
«وهناك درا�سة حديثة َّمت فيها حتليل مادة القراءة الطب َّية باللغة الإجنليزية
لطالب ال�سنة الأولى يف الف�صل الأول يف كلية الطب الب�شري بجامعة امللك �سعود يف
الق�صيم ،اتَّ�ضح من خاللها �أنَّ الطالب غري قادرين متام ًا على البحث عن املعلومات
واملعارف بهذه اللغة وبهذا القدر من التعليم اللغوي ،واقرتح الباحثان ح َّلني ،الأول
ـ تكثيف دورة اللغة الإجنليزية ومتديد مدتها �إلى �سنة �أو �سنة ون�صف ،والآخر ـ
تعريب التعليم الطبي وتدري�سه باللغة العربية ،وتع ّلم اللغة الإجنليزية بو�صفها مادة
م�ستقلة؛ ليتم َّكن طالب الطب والعلم من متابعة معارفه ،ويرى الباحثان �أنَّ هذا هو
احلل الأمثل والأن�سب»(((.

�سابعاً ـ مزايا تدري�س الطب باللغة العربية:
زياد ًة على ما ُذكر يف املبحث ال�سابق ،ثم َة مزايا كثرية لتدري�س العلوم التطبيقية
باللغة العربية ،من �أهمها:
�أو ًال ـحتقيق هوية الأمة وتوحيدها؛ حيث �إنَّ اللغة �ستن�شر ظاللها على رو�ضة
العروبة الكربى ،ومع مرور الوقت ف�إنَّ املعاين اجلليلة ال ب َّد و�أن تن�سرب
يف �أحا�سي�س �أبناء َّ
لت�صب يف وجدانهم الذي �سيتفتق عزة واعتزاز ًا
ال�ضاد؛
َّ
وحمبة ووالء للغتهم الأم ،وبالتَّايل عطاء وعلم ًا نافع ًا لهم وجلميع بني
الب�شر.
ثاني ًا ـتي�سري �سبيل االبتكار والإبداع الرتباط اللغة بالتفكري؛ وما من �شك يف �أن
املق�صد.
تدري�س العلوم التطبيقية باللغة العربية خطوة نحو حتقيق هذا ِ
((( موقف طالب الطب من تعريب التعليم الطبي� ،سليمان ال�سحيمي وعدنان �أحمد البار ،ر�سالة اخلليج
العربي  ،عام (1992م) ،العدد (� ،)42ص .65-41نق ًال من درا�سة (تعريب التعليم الطبي ر�ؤية
واقعية)� ،أ.د.خالد بن عبدالغفار �آل عبدالرحمن.
((( درا�سة حتليلية ملحتوى مادة القراءة الطبية يف كلية الطب� .ص 1332 ،1331نقال عن بحث مقدم مل�ؤمتر
علم اللغة الثالث (التعليم باللغات الأجنبية يف العامل العربي) للدكتور �إبراهيم بن علي الدبيان.
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ال�سور ّية لتعريب ِّ
الطب
ثالث ًا ـت�أليف الكتب بالعربية ،وهذا ما ّمت يف التَّجربة ُّ
بالفعل حيث « ك َّلفت جامعة حلب يف عام 1988م الدكتور فائز عي�سى بو�ضع
كتاب باللغة العربية عن �أمرا�ض جهاز اله�ضم؛ لتدري�سه يف كلية الطب،
وكان تكليف ًا �صعب ًا؛ لأنَّ املكتبة العربية كانت تخلو من �أ َّية كتب حول هذا
املو�ضوع ،ومل يكن املطلوب جم َّرد ترجمة حرفية للكتب الطبية الأجنبية
بال�صياغة العربية
َّو�صل �إلى كتاب يتمتَّع ِّ
عن ذات املو�ضوع ،بل كان يجب الت ُّ
وروح اللغة العربية مع تعريب كا َّفة امل�صطلحات العلم َّية ِّ
والطب َّية يف �أمرا�ض
جهاز اله�ضم ،و�ضمن هذا التكليف بد�أ الدكتور عي�سى عمله على مدار
عامني كاملني معتمد ًا على خربته والعلوم ِّ
الطب َّية التي د َّر�سها كاخت�صا�صي
يف الأمرا�ض اله�ضمية ،وعلى امل�صادر الطبية الأجنبية مراعي ًا يف عملية
ال َّت�أليف �إيجاد م�صطلحات عربية تعادل امل�صطلحات الأجنبية ،م�ستعين ًا
تو�صلت �إليه جمامع اللغة العربية يف هذا املجال ،وقد تك َّلل هذا اجلهد
مبا َّ
بالنجاح ،و�أثمر عن كتاب (�أمرا�ض جهاز اله�ضم) الذي اعتُمد كمادة
درا�سية رئي�سة لطالب ال�سنتني الرابعة واخلام�سة يف كلية الطب بجامعة
حلب»(((.
رابع ًا ـتهيئة العلوم التطبيقية كالطب والهند�سة والفيزياء والكيمياء والأحياء؛
لكي تكون يف متناول اجلميع .و»لقد �أثبتت درا�سات علماء الرتبية �أنَّ
املتع ِّلم بلغة الأم �أكرث ا�ستيعاب ًا من املتعلم بغريها ،واال�ستيعاب عون على
التَّم ُّثل ،ومت ِّثل املعرفة هو ال�سبيل �إلى االبتكار والإبداع ،ولقد �أو�صت
منظمة (اليون�سكو) ا�ستناد ًا �إلى تقارير اخلرباء با�ستخدام اللغة الوطنية
يف التعليم حتى �أعلى مرحلة ممكنة»(((.
ال�صلدة للفهم املنتج .ويف
و�إنَّ التَّعليم والتَّعلُّم باللغة الأم هو الركيزة َّ
ن�صه« :يتم َّيز التَّدري�س
تقرير جلامعة �أ�سيوط بجمهورية م�صر العربية ما ُّ
((( جملة الرافد� ،شاهر يحيى وحيد ،نوفمرب 2004م ،الإمارات العربية املتحدة� ،ص.61
((( نق ًال عن عبدالوهاب الإدري�سي ،تعليم الطب بلغة الأم.
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بالعربية للطالب العربي ب�أنَّ نقل الأفكار يتم بطريقة مبا�شرة �سل�سة دون
حاجة لرتجمة داخلية تعوق التَّلقي املبا�شر ،واللغة الأم ُتل ِقي بظاللها على
املعاين فتك�سبها ثراء وات�ساع ًا وتلخ�صها بنف�س املتلقي وذوقه فترتك لديه
�أثر ًا باقي ًا ،وقد الحظنا �أنَّ اللغة التَّلقائية جتعل الطالب �أكرث ثق ًة مبا يقول
و�أكرث تعبري ًا عن م�شكالته وجر�أة على املناق�شة واحلوار»(((.
خام�س ًا ـ�إثراء اللغة العربية مبعارف جديدة من خالل الرتجمة ،وال ريب يف �أنَّ
العامل ي�شهد جتارب عديدة ،تثبت جناح تدري�س العلوم الطبية بغري
لغات الأمم التي �أنتجتها ،و�أنَّ الرتجمة الوافية و�سيلة ناجعة ل�ضمان
جناح تلك التجارب .والرتجمة تعني «نقل الكلمة �أو ال َّن�ص من �إحدى
اللغات الأجنبية �إلى اللغة العربية ،وقد �سمي بتعريب الن�ص»(((.
وقد ي�س�أل �سائل :من الذي �سيقوم برتجمة العلوم الطبية؟ �أَهُ ْم �أ�ساتذة
اجلامعات املتخ�ص�صون بالرتجمة يف العلوم الإن�سانية؟ �أم الأطباء
الذين در�سوا يف اخلارج الذين من املحتمل �أن تكون لغتهم العربية قد
�شابها ما �شابها من َّ
ال�ضعف والرتاجع والركاكة؟.
ويف الإجابة عن هذا الت�سا�ؤل �أقول� :إنِّ ق�ضية ترجمة العلوم الطبية
حتتاج �إلى رعاية من ال َّدولة مبنية على �إرادة من �ش�أنها تذليل ال�صعاب
والعقبات ،ثم �إنِّ من يقوم برتجمة العلوم الطبية هم الأطباء املتف ِّوقون
�أنف�سهم ،ويرافقهم م�ست�شارون لغويون من �أ�ساتذة اجلامعات يف
العربية والإجنليزية� ،إ�ضافة �إلى م�ست�شارين من جمامع اللغة العربية
يف العامل العربي .ومن املهم �أن ُي�ستفا َد من جتارب :م�صر ،و�سورية،
وليبيا ،واجلزائر ،وال�سودان ،وجامعة امللك في�صل يف �إجنامينا يف ت�شاد
وغريها.
جتارب ناجحة يف تعليم الطب بالعربيةwww.arabiclanguageic.org :

(((
((( دور امل�صطلح العلمي يف الرتجمة والتعريب ،جملة التعريب ،جممع اللغة العربية بدم�شق العدد 1997م،
العدد � ،14ص .24
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ثامناً ـالعوامل التي ت�ساعد على تدري�س الطب بالعربية:
ما من �شك يف �أنَّ تدري�س ِّ
الطب باللغة العربية ال يتم بني ع�شية �أو �ضحاها ،لكنه
وتب�صر وا�ست�شعار لأهمية
يحتاج يف بادئ الأمر �إلى قرار �سيادي ،وعزمية قويةُّ ،
ذلك على جميع امل�ستويات ،ولكن ثمة خطوات عملية بعد ذلك ال بد منها:
•ت�شكيل جلان من الأ�ساتذة املخت�صني يف جميع املواد والتخ�ص�صات
ال�سورية؛ لكونها جتربة ناجحة على الرغم من
للإفادة من التجربة ُّ
حاجتها �إلى التطوير يف جوانب عدة.
•ت�شكيل فرق متفرغة من �أ�ساتذة اجلامعات يف جميع التخ�ص�صات؛ من
�أجل و�ضع خطة حل�صر احتياجات عملية التعريب من مرتجمني م َهر ٍة
�أكفياء وغري ذلك.
•ت�شكيل جلان علمية خبرية للوقوف على �أحدث بحوث العلوم الطبية
وم�ؤلفاتها ،ملواكبة كل جديد.
•ت�شجيع �أ�ساتذة اجلامعات على الت�أليف والرتجمة باللغة العربية.
•تعريب امل�صطلحات العلمية والطبية ما �أمكن« ،ومن املنا�سب �أن نف ِّرق بني
املفرد اللغوي وامل�صطلح العلمي� .إنَّ املفرد اللغوي ينطلق الفكر فيه من
اللفظ �إلى املعنى �أو الت�صور الذي قد جنده يف املعجم� ،أما امل�صطلح ف�إنَّ
الفكر يتجه فيه من الت�صور �أو املعنى �أو ال�شيء اجلديد ال َّناجم؛ ليبحث
عن اللفظ املنا�سب للداللة عليه ولتخ�صي�صه به»(((.
•بثّ ال ِّثقة يف نفو�س الطالب ،وت�شجيعهم ،وتب�صريهم ب�أهمية درا�ستهم
الطب بلغتهم الأم.
•توحيد امل�صطلحات ،حيث �أ�صبح توحيد امل�صطلحات ،ب�صفة عامة،
ِّ
والطب َّية ب�صفة خا�صة حاجة ملحة يف وقت ي�شهد فيه العامل العربي فو�ضى
ا�صطالحية ،فكثري من امل�صطلحات ِّ
الطب َّية َّ
ال�شائعة يف م�صر غري التي
(((

تعليم الطب بلغة الأم ،رابطwww.shamela.ws :

114

هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقي ًا �أو تداولها جتاري ًا

الندوات والمؤتمرات ١٧

يف �سوريا ،والتي يف العراق غري التي يف اململكة العربية ال�سعودية« .لي�س
امل�صطلح عالمة ل�سانية فقط ،ف�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ميثل الوعاء املعريف الذي
من خالله ت�ص َّنف مقوالت الفكر وتبوب املعرفة»(((.
•تطويع التَّقنية وتعريب احلو�سبة ،ففي ظل انت�شار ثورة التِّقن َّية الرقم َّية
وهيمنة م�صادر التَّلقي ال�شبك َّية (الإلكرتون َّية) على ال�ساحة املعرف َّية يف
العامل �أ�صبحت اللغة العربية �أمام حتدِّ يات كبرية وخيارات م�صريية،
ف�إ َّما �أن َ
تفر�ض نف�سها وتثبت قدرتها على البقاء واملواكبة� ،أو تخبو �أمام
مناف�سة لغات حمركات البحث العمالقة.
بجالء يف العلوم ِّ
الطب َّية املن�شورة على َّ
ال�شابكة باللغات
ويربز ذلك َ
الإجنليزية والفرن�سية والإ�سبانية وال�صينية والأملانية التي حتوز ق�صب
ال�سبق من حيث الوفرة واجلودة يف �آن مع ًا .وما من �شك يف �أن دخول
َّ
العربية �إلى َّ
ال�شابكة فر�صة ذهبية؛ كي حت ِّلق يف ف�ضاءات متنوعة ومتعددة،
وح�سنها حدو َد الناطقني فيها�« .إنَّ اللغات
فتنت�شر �أكرث ،ويجاوز منا�ؤُها ُ
املمثلة الآن على َّ
ال�شابكة ال تتع َّدى ( )500لغة من بني نحو ( )6000لغة
�إن�سانية معظمها ذو وجود �ضعيف للغاية ،وهو و�ضع ُينذر بـ(هوية لغوية) بني
دول متقدمة تعرف كيف ُت�ساند وتدعم لغاتها ،ودول نامية غري قادرة على
م�ساندة لغاتها يف املعركة اللغوية َّ
الطاحنة عرب َّ
ال�شابكة (الإنرتنت)»(((.
ومما يدعو �إلى التَّفا�ؤل �أنَّ اللغة العربية تتبو�أ املرتبة الرابعة بني اللغات
الع�شر الأكرث ا�ستعما ًال يف َّ
ال�شابكة� ،إذ بلغ عدد م�ستعمليها ( )135مليون
ن�سمة� ،أي ما ن�سبته ( )%4,8من جمموع عدد امل�ستعملني يف العامل»(((.
ولنتفاءل �أكرث ف�إ َّنه ال بديل لنا عن تطويع التَّقنية خلدمة لغتنا الأم ،فت�صبح
حا�ضرة يف حمركات البحث ،ي�أن�س بها �أبنا�ؤها ،وت�أن�س بهم.
((( جملة التعريب ،جممع اللغة العربية بدم�شق ،عبدالغني بن �صوله ،العدد (2015 ،)49م� ،ص.149
((( جملة الرافد ،ح�سني عبداحلافظ ،الإمارات العربية املتحدة ،مايو 2004م�.ص.87
((( جملة التعريب ،حممود ال�سيد ،جممع اللغة العربية بدم�شق ،العدد 2015 ،49م� .سابق.
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ويف اخلتام �أ�ؤكد على �أنَّ مهمة تدري�س ِّ
الطب باللغة العربية �شا َّقة م�ضنية ،وال تتم
ر�ص ال�صفوف وتكاتف الهمم فح�سب ،بل تتط َّلب
بني ع�شية �أو �ضحاها ،وال تتط َّلب َّ
ح�شد ِّ
أهم من ذلك ك ِّله عزمية
كل الطاقات العلمية املبدعة يف هذا املجال .ولكنَّ ال َّ
يتم � ُّأي تعريب مثمر ـ مهما بذل العلماء
ال�سيا�سي؛ فلن َّ
ال�سيادي ِّ
الأ َّمة وقرارها ِّ
بال�سلطان ما ال يزعه بالقر�آن.
واملتخ�ص�صون ـ من غري قرار �سيا�سي ،و�إن اهلل يزع ُّ

تا�سعاً -التو�صيات والنتائج:
�أو ًال ـ �إيقاظ وعي الأمة على �أهمية اللغة الأم ،و�أ َّنها عنوان ال�شخ�صية وال�سيادة.
ثاني ًا ـ �صدور قرار �سيا�سي يق�ضي بتعريب الطب.
ثالث ًا ـ العمل احلثيث على امتالك مفاتيح علوم التقنية ال�شبكية (الإنرتنت)
وتطويعها ل�صالح العربية.
رابع ًا ـ�إن�شاء م�ؤ�س�سة عربية حكومية ت�ضم �أ�ساتذة جامعيني يف جميع
التخ�ص�صات تعنى بالرتجمة والتَّعريب.
خام�س ًا ـالإفادة من التَّجارب العربية ومنها التجربة ال�سورية يف تعريب الطب
وتطويرها.
�ساد�س ًا ـ توفري م�صطلحات علمية باللغة العربية.
�سابع ًا ـ�إجناز جمموعة كافية من املراجع العربية العلمية الأ�سا�سية يف العلوم
الطبية.
ثامن ًا ـتوفري العدد الكايف من الدوريات العلمية العربية الطبية لن�شر البحوث
العربية الأ�صيلة فيها.
تا�سع ًا ـ ت�أمني �إجادة الطالب ل ُلغة ح َّية �أجنبية واحدة ،على الأقل ،متكنهم من
متابعة التطور العلمي.
عا�شر ًا ـت�سخري الإعالم بجميع �أطيافه لت�سليط ال�ضوء على �أهمية تدري�س
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الطب بالعربية.
حادي ع�شر ـالت�أكد من �أن مناهج اللغة العربية التي تد َّر�س يف املدار�س
احلكومية والأهلية ب�صفة عامة واملدار�س العاملية ب�صفة خا�صة
جمزئة من حيث املحتوى وال�ساعات املخ�ص�صة لتدري�سها.
ثاين ع�شر ـالعناية بالكفاءات العلمية ،وت�شجيع املوهوبني ورعايتهم؛ لي�شكلوا
نواة علمية واعدة ،ولت�صبح البالد العربية م�صدر ًا من م�صادر
العلوم الطبية يف العامل ،بدل �أن تكون م�ستهلكة ومتلقية فح�سب.

عا�شراً ـ اال�ستبانة:
هذه اال�ستبانة و ِّزعت على من در�س الطب وال�صيدلة باللغة العربية ،وعلى من
در�سوا الطب وال�صيدلة بالإجنليزية:
عزيزي الطبيب ،ن�أمل التكرم بالإجابة عن الأ�سئلة الآتية بواقعية وقناعة �شخ�صية
تامة.
اال�سم .................... :التخ�ص�ص .............. :اخلربة...................:مكان العمل:

.................

الإجابة

ال�س�ؤال

مالحظات �إ�ضافية

-1هل من املمكن تدري�س العلوم الطبية باللغة
العربية؟
-2ما ال�صعوبات التي ميكن �أن تواجهها عملية تعريب
العلوم الطبية؟
-3هل تعتقد �أن تعريب احلو�سبة ي�ساعد على تدري�س
الطب باللغة العربية؟
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-4هل توافق على �أن الطبيب الذي يدر�س الطب
بالعربية �أقدر على فهم �شكوى املري�ض وبالتايل
�أقدر على الت�شخي�ص ال�صحيح؟
-5هل تنجح بر�أيك فكرة تعريب جميع �صنوف
الأدوية املتوفرة يف ال�صيدليات؟
-6هل يحتاج الطالب اجلامعي الذي يدر�س الطب
بالعربية �إلى درا�سة اللغة الإجنليزية؟ وملاذا؟
-7هل تعتقد �أنك لو در�ست الطب(بالإجنليزية/
بالعربية) يكون م�ستواك العلمي واملهني �أف�ضل
مما �أنت عليه الآن؟
-8هل ف َّكرت بت�أليف كتاب� ،أو كتابة بحث بالعربية يف
جمال تخ�ص�صك؟
-9هل ف َّكرت بت�أليف كتاب� ،أو كتابة بحث
بالإجنليزية يف جمال تخ�ص�صك؟
-10تعريب الطب �ضرورة حتمية وو�سيلة لتتب أو�
العربية مكانتها املعهودة ،وو�سيلة لتوحيد الأمة،
وحتقيق هويتها .ما ر�أيك؟

�أبرز النتائج (التقريبية) التي ا�ستُخل�صت من اال�ستبانة ما ي�أتي:

1.1بلغت ن�سبة الذين ي�شجعون تعريب الطب (.)%57
 )%80(2.يرون �أن �أمتنا العربية غري قادرة على تعريب الطب
لأ�سباب تتعلق بالتقنية الإلكرتونية ،و�ضعف احلو�سبة ،و�أن التجربة
ال�سورية وقف جناحها عند حد ومل جتاوزه.
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 )%60(3.ر�أوا �أن تعريب احلو�سبة ي�ساعد على تدري�س الطب باللغة
العربية.
� )%70(4.أكدوا على �أن الطبيب الذي يدر�س الطب بالعربية �أقدر
على فهم �شكوى املري�ض وبالتايل �أقدر على الت�شخي�ص ال�صحيح.
 )%90(5.يرون �أنه ال داعي لتعريب �صنوف الأدوية.
� )%100(6.أكدوا على �أهمية تعلم اللغة الإجنليزية ملعرفة ما ي�ستجد
من معارف ودرا�سات يف العامل.
 )%78(7.ممن در�سوا الطب بالعربية اليرون �أن م�ستواهم العلمي
يكون �أف�ضل لو �أنهم در�سوا الطب بالإجنليزية ،بينما ( )%80ممن
در�سوا الطب بالإجنليزية ال يعتقدون �أن م�ستواهم يكون �أف�ضل
فيما لو در�سوا الطب بالعربية.
� )%62(8.أكدوا على �أن درا�سة الطب بالعربية �أجدى من حيث الفهم
واال�ستيعاب والإحاطة بجميع �أبعاد الفكرة ودقائقها.
 )%90(9.ممن در�سوا الطب بالعربية مل يفكروا بت�أليف كتاب� ،أو
كتابة بحث؛ ل�ضيق الوقت ولقناعتهم �أن البحث الذي �سيكتبونه
بالعربية وين�شرونه قد ال يجد من يقر�ؤه.
�1010أكد ( )%16ممن در�سوا الطب بالإجنليزية �أنهم كتبوا بحوثا
للح�صول على ترقيات وظيفية ،ف�ضال عن التفاعل الذي يلقونه من
الدوريات الطبية العاملية مع بحوثهم.
	 )%88(11.ر�أوا �أن تعريب الطب �ضرورة حتمية وو�سيلة لتتبو�أ العربية
مكانتها املعهودة ،وو�سيلة لتوحيد الأمة ،وحتقيق هويتها.
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المصادر والمراجع:
•�أدب الكاتب ،ابن قتيبة ،ط( 2بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة1420 ،هـ1999/م).
•�آراء طالب الطب ومواقفهم من تعليم الطب باللغة العربية ،جمال اجلار
اهلل ولبنى الأن�صاري ،جملة طب الأ�سرة واملجتمع1995 ،م.
•الأ�صل العربي ملفردات طب العيون ،د.حممد عبدالعزيز (القاهرة :مطبعة
الفتوح1975 ،م).
•اقت�ضاء ال�صراط امل�ستقيم ،ابن تيمية� ،شبكة �صيد الفوائد ،رابط:
.www.saaid.net/aldawah/416.htm

•البعد ال�سيا�سي لق�ضية اللغة العربية ،عبداهلل النفي�سي� ،ضمن كتاب :اللغة
العربية �أ�سئلة التطور الذاتي وامل�ستقبل� ،سل�سلة كتب امل�ستقبل العربي(،)46
(بريوت :مركز درا�سات الوحدة العربية� ،أكتوبر 2005م).
•تدري�س فنون اللغة العربية ،علي �أحمد مدكور (القاهرة :دار الفكر العربي،
2006م).
•جتارب ناجحة يف تعليم الطب بالعربية ،د .حمد بن حممد �آل فريان،
�صحيفة اللغة العربية �صاحبة اجلاللة ،الرابط ال�شبكي www.arabi� :
.clanguageic.org

•جتربتي يف تعليم الطب باللغة العربية ،د.زهري �أحمد ال�سباعي ،ط2
(الدمام :نادي املنطقة ال�شرقية الأدبي1441 ،هـ1994/م).
• التجربة العربية يف تعريب العلوم وعلوم الطب� ،صادق الهاليل ،منتدى
جممع اللغة العربية على ال�شبكة العاملية ،الرابط:
www.m-a-arabia.com/vb/archive/index.php/t-900.html

•تعريب امل�صطلح العلمي (�إ�شكالية املنهج) ،قا�سم ال�سارة ،جملة عامل
الفكر ،املجلد ( ،)19العدد الرابع1989 ،م.
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•تعليم الطب بلغة الأم ،عبدالوهاب الإدري�سي ،املكتبة ال�شاملة ،الرابط:
www.shamela.ws

•تعليم الطب بلغة الأم ،عبدالوهاب الإدري�سي :عميد كلية الطب والعلوم
الإ�سالمية يف جامعة �أم درمان الإ�سالمية.
•التمكني للغة العربية �آفاق وحلول ،حممود ال�سيد ،جممع اللغة العربية
بدم�شق ،ج ،2جملد ( ،)83ربيع الأول� ،سنة 1429هـ.
•اجلذور العربية يف امل�صطلحات الطبية� ،أحمد رفعت الك�شمريي ،ط1
(م�صر :ال�شرقية2006 ،م).
•خ�صائ�ص اللغة العربية و�أثرها يف التعليم� ،سعود بن عبداهلل �آل ح�سني،
�أحد الأبحاث التي قدمت باالحتفاء العربية يف يومها العاملي ب�شراكة مركز
امللك عبداهلل الدويل حلماية اللغة العربية ،وك ِّلية اللغة العربية بجامعة
الإمام1436 ،هـ2015/م.
•درا�سات يف فقه اللغة� ،صبحي ال�صالح (بريوت :دار العلم للمالين،
2009م1430/هـ).
•درا�سة حتليلية ملحتوى مادة القراءة الطبية يف كلية الطب ،نق ًال عن بحث
مقدم مل�ؤمتر علم اللغة الثالث (التعليم باللغات الأجنبية يف العامل العربي)
للدكتور �إبراهيم بن علي الدبيان.
•دفاع عن تعليم الطب باللغة العربية ،زهري ال�سباعي وماجد عثمان ،ورقة
علمية مت تقدميها يف م�ؤمتر تعليم التعليم الطبي بالكويت يف �إبريل 1996م،
الرابط.www.acmls.org/conf/conf14.htm :
•دور امل�صطلح العلمي يف الرتجمة والتعريب ،جملة التعريب ،جممع اللغة
العربية بدم�شق ،العدد (1997 ،)14م.
•�ضحى الإ�سالم� ،أحمد �أمني ،رابط املو�ضوع على �شبكة الألوكة:

www.alukah.net/literature_language/0/342/#ixzz3vDjsK9xx
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•فقه اللغة� ،أبو من�صور الثعالبي ،ط(1بريوت :دار املنهاج .د.ت).
•القانون ،ابن �سينا ،ط( 1بريوت :دار الكتب العلمية1420 ،هـ1999/م).
•قدرة اللغة العربية على م�سايرة الإبداع والتجديدات يف جمال العلوم الطبية
والطبيعية ،د.حمزة الكتاين ،املكتبة ال�شاملة.
•ل�سان ح�ضارة القر�آن ،د.حممد الأوراغي ،ط( 1بريوت :الدار العربية
للعلوم نا�شرون ،اجلزائر :من�شورات االختالف ،الدارالبي�ضاء :دار الأمان،
2010م).
•ل�سان العرب ،ابن منظور ،ط( 6بريوت :دار �صادر1428 ،هـ2008/م).
•اللغة العربية والتعريب يف الع�صر احلديث� ،أ.د.عبدالكرمي خليفة ،ط2
(ع َّمان :جممع اللغة العربية الأردين1408 ،هـ1988/م).
َ
•اللغة العربية هويتنا ،جملة الفي�صل ،العدد  ،218اململكة العربية ال�سعودية،
الريا�ض.
•اللغة العربية كائن حي ،جرجي زيدان ،ط( 1بريوت :دار اجليل1988 ،م).
•اللغة الهوية والتنمية ،حممد املراياتي (م�سقط :اجلمعية االقت�صادية
العمانية2007 ،م).
•متى يتكلم العلم العربية؟ (الطب منوذج ًا) ،حما�ضرة �ألقيت مبركز امللك
في�صل ،املو�سم الثقايف1427/10/16 ،هـ ،من�شورة يف �شبكة الألوكة:
www.alukah.net/literature_language/0/115

•جملة الأمة ،الدكتورة نحالوي ،العدد ال�سابع والأربعون ،ربيع الآخر 1404هـ.
•جملة البيان ،العدد ( ،)343ربيع الأول1437 ،هـ.
•جملة التعريب ،جممع اللغة العربية بدم�شق ،العدد (2015 ،)49م.
•جملة الرافد� ،شاهر يحيى وحيد ،نوفمرب 2004م ،الإمارات العربية املتحدة.
•جملة العربي ،العدد ( ،)307الكويت ،رم�ضان 1404هـ.
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•جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة ،حامد عبدالقادر ،عدد (.)12
•املعجم الو�سيط ،جمموعة من امل�ؤلفني ،ط( 4القاهرة :جممع اللغة العربية
مب�صر1425 ،هـ2004/م).
•معجم عجائب اللغة� ،شوقي حمادة (بريوت :دار �صادر1429 ،هـ2009/م).
• مقالة للدكتور ح�سان الطيان� ،شبكة الألوكة:
�www.alukah.net/literature_language/0/1913/#ixzz
3vDgF9sDN

•مالمح من ح�ضارة العرب يف جمال العلوم ال�صحية ،يعرب نبهان ،جملة
تعريب ،العدد ( ،)49جممع اللغة العربية بدم�شق2015 ،م.
•املو�سوعة العربية العاملية ،ط( 2الريا�ض :م�ؤ�س�سة �أعمال املو�سوعة للن�شر
والتوزيع1419 ،هـ1999/م).
•موقف طالب الطب من تعريب التعليم الطبي� ،سليمان ال�سحيمي وعدنان
�أحمد البار ،ر�سالة اخلليج العربي ،العدد (1992 ،)42م.
•�Stedman’s Medical Dictionary, 23rd edition, the Wil
.liam’s& Wilkin’s Company. USA
•.WWW.MedTerm.com
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الفهر�س
عنوان امل�شاركة
كلمة املركز
كلمة اجلمعية

اال�سم
الأمني العام
د.عبداهلل بن �صالح الو�شمي
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
العلمية ال�سعودية للغة العربية
د�.أحمد بن حممد الع�ضيب

5
7

�إ�سهامات اللغة العربية يف التطور
�أ.د .عبدالعزيز بن حميد احلميد 9
العلمي والفكري على مدى
القرون
العربية والعلوم :نحو كتابة علمية
�أ.د� .إبراهيم بن حممد ال�شتوي
25
�صحيحة.
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اال�سم

عنوان امل�شاركة
و�سائل ال ُّنهو�ض باللغة العربية يف
�أ.د .عبدالعزيز بن �صالح العمار
امليادين املعرفية والعلمية
واقع اللغة العربية اليوم يف
د .عبداهلل بن حممد الأن�صاري
املجاالت العلمية والتقنية.
تدري�س العلوم التطبيقية باللغة
�أ .بدر بن حممد عيد احل�سني
العربية
(تدري�س الطب منوذج ًا)

39
51
89

املركز وال ي�سمح بن�شرها ورقي ًا �أو تداولها جتاري ًا
تداولهامنجتاري ًا
الطبعة�أو�إهداء
بن�شرها ورقي ًا
هذه الطبعة �إهداء من املركز وال ي�سمح هذه

•اإ�سهامات اللغة العربية يف التطور العلمي والفكري على مدى القرون.
اأ.د .عبدالعزيز بن حميد احلميد

•العربية والعلوم :نحو كتابة علمية �سحيحة.
اأ.د .اإبراهيم بن حممد ال�ستوي

•و�سائل النهُّو�ض باللغة العربية يف امليادين املعرفية والعلمية.
اأ.د .عبدالعزيز بن �سالح العمار

•واقع اللغة العربية اليوم يف املجاالت العلمية والتقنية.
د .عبداهلل بن حممد االأن�ساري

•تدري�ض العلوم التطبيقية باللغة العربية (تدري�ض الطب منوذجاً).
اأ .بدر بن حممد عيد احل�سني

